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LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLLON NYKYTILANNE 2019
Nykytilanneselvitys on laadittu pääosin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijoiden toimesta. Työhön ovat osallistuneet johtava vesitalousasiantuntija Jyrki
Lammila sekä vesitalousasiantuntijat Joni Koskikala ja Minna Nummelin. Tietojen
koonnissa on hyödynnetty myös muita ELY-keskuksen asiantuntijoita, kuten jätevedenpuhdistamoiden valvojia, vesistöasiantuntijoita ja pohjavesiasiantuntijaa.
Selvityksen laadinnassa on hyödynnetty viime vuosikymmenten aikana laadittuja
alueellisia suunnitelmia ja selvityksiä. Nykytilanneselvityksen tilastotiedot pohjautuvat pääosin vesihuollon tietojärjestelmään VEETIin tallennettuihin tietoihin. Tietoja on täydennetty ja korjattu ELY-keskusten asiantuntijoiden toimesta. Tietojen
keräämisessä on hyödynnetty myös muita ympäristöhallinnon tietojärjestelmiä (Velvet, Vahti, Syke:n paikkatietojärjestelmät).
Selvitys on laadittu Läntisen Suone vesihuoltostrategian 2050 tausta-aineistoksi.
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Suunnittelualueen kuvaus
Selvitys sisältää Lounais-Suomen eli Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnan alueet. Alueella on 44 kuntaa. Varsinais-Suomen maakunnan alueella on 27 kuntaa ja alue jakautuu viiteen seutukuntaan: Turunmaan,
Salon, Turun, Vakka-Suomen ja Loimaan seutukunta. Satakunnan maakunnan alueeseen kuuluu 17 kuntaa ja
alue jakautuu kolmeen seutukuntaan: Porin seutu, Rauman seutu ja Pohjois-Satakunta.

Kuva. Lounais-Suomen maakunnat ja seutukunnat (vasen kartta) ja kunnat (oikea kartta).

Vesihuollon valvonnan hallinnollinen jako
Vesihuoltoa valvotaan useiden eri lakien kautta ja valvovina viranomaisina toimii useita eri viranomaistahoja. Koska vesihuoltoon liittyvä valvonta jakautuu usealle eri viranomaistaholle, on valvontavastuut välillä sekavat ja osa valvottavista asioista ovat myös päällekkäisiä.
Alueellisen ELY-keskuksen tehtävänä on vesihuoltolain valvonta sekä vesihuollon kehittäminen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialue kattaa ympäristövastuualueen osalta Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnan alueet. Lounais-Suomen aluehallintavirasto (AVI) huolehtii muun muassa ympäristöterveydenhuollon ohjauksesta ja valvonnasta. Virastolle kuuluu lisäksi varautumisen ja sisäisen turvallisuuden kehittäminen. Päätökset ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisissa lupa- ja korvausasioissa tehdään Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Varsinais-Suomen ELY-keskus valvoo näiden lupien toteutusta. Kuntien viranomaisista vesihuoltolain
valvonta kuuluu ympäristönsuojeluviranomaisille sekä terveydensuojeluviranomaisille omien toimialojensa osalta. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat lisäksi myöntämiään ympäristölupia. He huolehtivat myös haja-asutuksen jätevesien käsittelyn valvonnasta ja ohjauksesta. Talousveden laatua valvotaan kuntien terveydensuojeluviranomaisten toimesta ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden kautta. Varsinais-Suomessa valvontayksiköitä on viisi kappaletta ja Satakunnassa neljä.
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Taulukko. Lounais-Suomen vesihuoltoa valvovat viranomaiset, maakunnat, seutukunnat sekä kuntien määrät
maakunnittain jaoteltuna vuonna 2020.
Etelä-Suomen AVI
Lounais-Suomen AVI
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomi
Turunmaa

Salo

Turku

Vakka-Suomi

Satakunta
Loimaa

Pori

27 kuntaa

Rauma

Pohjois-Satakunta

17 kuntaa

Väestö ja elinkeinotoiminta
Lounais-Suomessa oli vuonna 2019 noin 696 000 asukasta. Asutus ja teollisuus ovat keskittyneet pääosin rannikkoalueelle ja Kokemäenjoen varrelle.
Varsinais-Suomessa on noin 480 000 asukasta (2020), joista ruotsinkielisten osuus on alle neljä prosenttia. Varsinais-Suomen väkiluvultaan suurimmat kunnat ovat Turku (193 176 as), Salo (51 790 as) ja Kaarina (33 979 as)
(kuva alla).
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Kuva. Varsinais-Suomen kunnat asukasluvun mukaan suhteutettuna.
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Satakunnan asukasluku on noin puolet pienempi kuin Varsinais-Suomen. Vuonna 2019 väkiluku oli hieman alle
217 000. Väkiluvultaan suurimmat kunnat ovat Pori (83 934 as) ja Rauma (39 205 as) (kuva alla).

Kuva. Satakunnan kunnat asukasluvun mukaan suhteutettuna.
Seuraavissa kuvissa on esitetty Varsinais-Suomen ja Satakunnan väkilukujen kehitykset 1990-luvulta alkaen ja
ennusteet vuoteen 2040. Ennusteen mukaan vuonna 2040 Varsinais-Suomessa asuisi vajaat 485 000 henkilöä.
Ennustettua kasvua jatkuu vuoteen 2034 asti, jolloin väkiluvuksi ennustetaan 486 621 henkilöä. Alueen suurinta kaupunkia Turkua asukasluvun taite ei koskisi, vaan Turun ja sen lähikuntien väkiluku jatkaa kasvua läpi
ennustevuosien. Vuoteen 2034 asti Turku kasvaa noin tuhannen asukkaan vuosivauhtia, mutta sen jälkeen
kasvu hidastuu hieman. Satakunnassa väestön väheneminen on jatkunut 1990-luvulta asti ja ennusteen mukaan väestökato jatkuu myös tulevaisuudessa.

Kuva. Varsinais-Suomen ja Satakunnan väestönkehitys 1990–2040. Katkoviivan jälkeinen väestönmuutos perustuu Tilastokeskuksen ennusteeseen.
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Kuva. Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien väestönkehitys 1990–2040.
Vaikka väkiluvun kehitys Satakunnassa on ollut pitkällä aikavälillä laskeva, Satakunnan ja myös Varsinais-Suomen etuna on kuitenkin väestön tiheys. Satakunnan aluerakenteen perusrungon muodostavat Pori–Rauma
rannikkoalue sekä Kokemäenjokilaakso: Pori–Ulvila–Harjavalta–Kokemäki–Huittinen. Tutkimusten mukaan korkea väestön tiheys lisää työn tuottavuutta ja siten talouskasvua muun muassa tiheämpien verkostojen kautta.
Satakunnan väestötiheys on 28 ja Varsinais-Suomen 45 asukasta neliökilometrillä, kun se on Suomessa keskimäärin 18 asukasta neliökilometrillä.
Väestön ikärakenteen kehitys on jatkunut Lounais-Suomessa samankaltaisena 1990-luvulta asti. Vanhimpien ikäluokkien osuus väestöstä on ollut kasvussa ja jatkaa tilastokeskuksen ennusteen mukaan yhä kasvuaan,
samalla kun nuorimpien ikäluokkien osuus väestöstä pienenee.
Varsinais-Suomen työllisyyden kehitys on ollut hyvä kevääseen 2020 asti. Maakunnaan työllisyysaste oli 73,9 %
(2020). Myös työllisten määrän nousi yli 225 000:een eli samalle tasolle vuoden 2008 ennätyslukujen kanssa.

Satakunta
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Kuva. Lounais-Suomen työllisyyteen liittyviä tunnuslukuja maakunnittain (Tilastokeskus, 2018). Taloudellinen
huoltosuhde kuvaa sitä, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti.
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Varsinais-Suomi on maan johtava maatalousalue ja merkittävä elintarviketeollisuuden raaka-aineiden tuottaja.
Yhtenä maakunnan elinkeinojen kehittämisen painopistealueena on jo pitkään ollut bio- ja lääkeala. Luovat
alat jatkavat kasvuaan Turussa ja Varsinais-Suomessa. Perinteinen teollisuus on menettämässä jalansijaa palvelusektorille, kuten muuallakin maassa, mutta meri- ja metalliteollisuudella alihankintaverkostoineen on edelleen merkittävä taloudellinen rooli jopa koko Suomelle. Työpaikoista merkittävä osa (72 %) kuuluu palvelutoimialojen piiriin, 24 % jalostuksen piiriin ja alle kolme prosenttia alkutuotantoon.
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Kuva. Lounais-Suomen työpaikkojen jakaantuminen eri toiminnoille maakunnittain esitettynä (Tilastokeskus,
2018).
Satakunnan työllisyysaste vuonna 2018 oli 71,5 %. Työpaikoista yli puolet (66 %) kuului palvelutoimialojen piiriin, 29 % kuului jalostuksen piiriin ja vajaa neljä prosenttia (3,6 %) maa- ja metsätalouden piiriin. Muiden toimialojen osuus oli 1,2 %. Työpaikkojen määrä Satakunnassa on vähentynyt suunnilleen 1990-luvun puolivälin
tasolle ja on ollut suurimmillaan vuonna 2008 noin 95 500 kappaletta. Vuonna 2018 työttömyysaste oli 9,7 %.
Satakunnassa yrittäjien osuus työllisistä on keskimääräistä valtakunnallista tasoa korkeampi.
Toimialoittain tarkasteltuna työpaikkojen määrä on vähentynyt kaikilla alueilla alkutuotannossa, teollisuudessa
sekä logistiikassa. Nousu on ollut yleisesti ripeää rakentamisessa ja liike-elämän palveluissa, jälkimmäisessä
muun muassa teollisuuden ulkoistusten seurauksena, mikä osittain selittää myös teollisuustyöpaikkojen laskua.

Maankäytö
Maankäytöllä on suuri vaikutus vesihuollon toteutukseen. Maankäyttö ohjaa minkälaisia toimintoja mihinkin
alueelle sijoitetaan. Hyvällä maankäytön suunnittelulla voidaan mahdollistaa kestävän vesihuollon toteutus
alueelle. Huonolla suunnittelulla voidaan sen sijaan vaikeuttaa vesihuollon toteutusta huomattavasti. Esimerkiksi tiivis yhteiskuntarakenne tekee keskitetyn vesihuollon toteutuksesta taloudellisesti kannattavampaa. Sen
sijaan pohjavesialueelle sijoitetulla teollisuusalueella voidaan tuhota kunnan omat vedenhankintamahdollisuudet.
Maankäytön suunnittelussa vesihuollon toteutusta otetaan melko harvoin kattavasti huomioon. Olisi suositeltavaa, että tulevaisuudessa myös vesihuollon toteutuksen huomioiminen olisi merkittävänä lähtökohtana kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.
Suurin osa Lounais-Suomesta on metsää. Varsinais-Suomi on Suomen peltoisin maakunta. Sen maapinta-alasta
noin 30 % on maatalousmaata. Varsinais-Suomella onkin keskeinen asema ruuan ja elintarvikkeiden tuottajana. Myös Satakunnassa on keskimääräistä enemmän peltoa. Sielläkin maatalousmaan osuus on yli 20 %. Lounais-Suomen kosteikot ja avoimet suot on pääosin kuivattu maa- ja metsätalouskäyttöön sekä turvetuotantoon. Metsien ja soiden kuivaaminen ojittamalla laskee pohjavesipintoja ja nopeuttaa pohjaveden kulkeutumista maaperästä vesistöihin ja vähentää näin pohjavesivarastoja ja niiden antoisuutta.
Asutusta ja rakennettuja alueita on eniten suurien kaupunkien ympäristössä kuten Turun ja Porin seudulla.
Taajama-aste on Varsinais-Suomessa 86 % ja Satakunnassa 84 % (2019). Tiiviit asuinalueet on hyvä saattaa keskitetyn vesihuollon piiriin.
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Rakennetuilla alueilla suurin osa maanpinnasta on peitetty vettä läpäisemättömillä materiaaleilla. Tämä pienentää pohjaveden syntymistä, koska sadevesi ei pääse imeytymään maaperään. Tiiviit pinnat lisäävät myös
hulevesien määrä, mikä puolestaan kasvattaa viemäriverkoston vuotovesimääriä ja aiheuttavat jätevesipäästöjä vesistöihin.

Kuva. Lounais-Suomen yhdyskuntarakenteen aluejako. YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan
taajaan rakennettua aluetta (perustuen 250 m x 250 m ruudukkoon). YKR-kylät on jaettu kahteen luokkaan,
20–39 asukkaan pienkylät sekä yli 39 asukkaan kylät. Harvaan maaseutuasutukseen kuuluvat ne alueet, joissa
on vähintään yksi asuttu rakennus kilometrin säteellä.

Luonnon olosuhteet
Sää ja ilmasto

Lounais-Suomen ilmasto on merellinen. Meri tasoittaa alueen lämpötilojen vaihteluita. Rannikolla ja saaristossa vuotuinen ja vuorokautinen lämpötila vaihtelee vähemmän kuin maa-alueilla. Keväällä lämpötila on saaristossa sekä rannikon tuntumassa selvästi alempi kuin kauempana sisämaassa. Loppuvuodesta lämpötilaero
sisämaan ja saariston välillä on päinvastainen kuin keväällä ja alkukesästä.
Meren läheisyys vaikuttaa myös sadekertymään. Vuotuinen sademäärä on Lounais-Suomessa 500–700 millimetriä. Rannikkoalueet ja saaristo ovat keväällä sisämaata kuivempia kylmän meren vaikutuksesta, kun taas
syksyllä rannikon sadekertymä on keskimäärin sisämaata runsaampaa.
Ilmastonmuutoksen myötä on ennustettu, että talvet tulisivat lämpenemään Suomessa enemmän kuin kesät.
Myös kokonaissademäärien arvioidaan kasvavan nykyisestä sekä rankkasateiden voimistuvan. Muutos tulee
näkymään erityisesti talviaikana, joka käytännössä tarkoittaa syksyisten säiden pidentymistä. Kesäisin sateita
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tulee yhtä usein kuin aiemminkin, mutta ne ovat voimakkuudeltaan aiempaa rankempia. Näitä ilmiöitä on ollut
jo viime vuosien aikana yleisesti havaittavissa.
Rankkasateista ja päällystettyjen pintojen suuresta pinta-alasta johtuen erityisesti kaupunkialueilla aiheutuu
entistä enemmän niin sanottuja hulevesitulvia. Ilmastonmuutoksen myötä rankkasateiden lisääntyminen nostaa riskiä erityisesti kaupunkialueilla ja haavoittuvissa kohteissa. Hulevesitulvat voivat aiheuttaa vedenottamoiden saastumista sekä jätevesiverkostojen kuormittumista, pumppaamojen ylivuotoja ja jätevedenpuhdistamoiden puhdistustehon heikkenemistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttama sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen tarkoittaa myös kuivakausien pidentymistä.
Tällöin esimerkiksi vesilähteiden hyödynnettävyys heikkenee, kun vesilähteiden antoisuus pienenee tai vesi
saattaa loppua kokonaan. Kuivuuden aiheuttama veden vähyys aiheuttaa yleensä myös laatuongelmia. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana varsinkin Lounais-Suomessa on ollut useita kuivakausia, jotka ovat aiheuttanut veden loppumista talouskohtaisten kaivojen varassa oleville. Myös yhdyskuntien vedenottamoilla on jouduttu rajoittamaan vedenottoa. Viimeisin kuivakausi koettiin vuosien 2016–2018 aikana.

Maaperä

Maaperä vaikuttaa huomattavasti vesi- ja viemärilinjojen rakentamiskustannuksiin. Rakennuskustannukset
nousevat monikertaisiksi, kun johtolinjoja rakennetaan kiviseen moreeniin tai kallioon verrattuna pehmeisiin
maalajeihin, kuten saveen, hiekkaan tai soraan. Lisäksi suuret korkeusvaihtelut tuovat lisäkustannuksia veden
siirtoon. Nämä seikat tuovat haasteita johtolinjojen linjaussuunnitteluun sekä päätöksentekoon siitä, onko jokin linjaosuus taloudellisesti järkevää toteuttaa. Myös maankäytön suunnittelua tehtäessä tulisi ottaa huomioon maaperän rakennettavuus infran toteutuksen kannalta.

Kuva. Lounais-Suomen pohjamaalajit ja maanpeitto.
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Varsinais-Suomen maaperä on suurelta osin viljavaa savimaata. Savimaalajien osuus on vallitseva erityisesti
Varsinais-Suomen etelä- ja itäosassa. Savipeite on yhtenäinen Turun ja saariston alueella, joskin yksittäisiä, paikoin moreenipeitteisiä kalliokohoumia esiintyy. Viljavan maaperän takia Varsinais-Suomea pidetään Suomen
vilja-aittana.
Varsinais-Suomessa on viisi merkittävää harjujaksoa, joista Oripään–Mellilän harju on suurin. Kolmas Salpausselkä ulottuu Varsinais-Suomen alueelle harjanteena linjalla Kiikala–Muurla–Perniö–Kemiö. Varsinais-Suomen
suurin sorahiekkaperäinen harjujakso ulottuu Virttaankankaalta Oripään ja Mellilän kautta Someron Oinasjoelle. Laitilan harju on yhtenäinen Nousiaisiin saakka ja jatkuu sitten katkeilevina selänteinä Maskun, Turun Piispanristin ja Paraisten kautta Dragsfjärdiin, jossa se yhtyy kolmanteen Salpausselkään.
Moreenikerrostumat ovat eteläisessä Varsinais-Suomessa vähäisiä. Mynämäen seudulta pohjoiseen eloperäisen maan ja lajittumattomien moreenimaiden osuus kasvaa. Raasin alue Yläneen, Mynämäen ja Laitilan kuntien rajalla on laajin moreenipeitteinen alue. Varsinais-Suomen metsät ovat suurimmaksi osaksi moreenipohjaisia. Soita Varsinais-Suomessa on vähän ja ne sijoittuvat pääosin maakunnan luoteisosaan.
Kokemäenjoki jakaa Satakunnan kahteen osaan. Etelä- ja Kaakkois-Satakunta on korkokuvaltaan tasaista ja vesistöt ovat tasankoalueille tyypillisiä jokivesistöjä, joissa on vain muutamia järvialtaita. Kokemäenjoen pohjoispuolisille vesistöille järvet ja järvireitit ovat tyypillisiä ja maasto on eteläpuoliskoa kumpuilevampaa. Pinta-alaltaan yli 50 hehtaarin järviä on Satakunnassa 58 kappaletta. Satakunnan intensiivisimmät maatalousalueet keskittyvät alueen eteläosiin. Pohjois-Satakunnassa turvemaiden ja soiden osuus on suuri. Satakunnan pintaalasta suot kattavat noin kymmenesosan ja pellot noin 17 %.
Vedenhankinnan kannalta tärkeitä alueita ovat esimerkiksi Säkylä–Köyliö–Ulvilan harjujakso, Säkylä–Virttaankankaan alue sekä Hämeenkankaan–Pohjankankaan alue. Useat harju- ja kallioalueet on Satakuntaliiton tekemässä harju- ja kallioalueselvityksessä nimetty arvokkaiksi.

Kallioperä

Suunnittelualueen kallioperä on vaihtelevaa. Alueella on sekä peruskalliota että rapakiveä, hiekkakiveä ja
diabaasia. Turun seudulla ja keskisessä Varsinais-Suomessa kallioperässä on runsaasti graniittista kiveä. Rapakiveä esiintyy Varsinais-Suomessa Laitilan ja Vehmaan alueilla. Diabaasia esiintyy varsinkin Pöytyän Yläneen ja
Laitilan alueella. Kalliopaljastumia on runsaasti Varsinais-Suomen alueilla. Kalliopaljastumiin liittyvät myös suurehkot korkeuserot varsinkin itäisessä Varsinais-Suomessa.
Satakunnan peruskallio on pääosin graniittia, gneissiä ja liusketta. Laajoilla alueilla Eurajoella, Euran Kiukaisissa
ja Luvialla kalliopaljastumat ovat harvinaisia, kun taas esimerkiksi Porin pohjoisosissa, Noormarkussa ja Kullaalla avokallioita on runsaasti. Lounais-Satakunnassa rannikkoa lukuun ottamatta kallioperä on pääosin
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diabaasia, hiekkakiveä ja rapakiveä. Rapakivialueen pohjoispuolella on Euran Kiukaisista Poriin ulottuva tasainen alue, jossa kalliopaljastumia on erittäin vähän ja kallioperä on hiekkakiveä. Hiekkakivialueilla on tyypillistä
piin ja hivenalkuaineiden runsaus. Kokemäenjoen lounaispuolisilla alueilla kallioperä on diabaasia.
Rapakivialueilla moreenissa on fluoria, uraania ja thoriumia poikkeuksellisen runsaasti. Rapakivialueilla fluoria
esiintyy myös pohjavesissä. Diabaasi nostaa paikoittain maaperän kromi- ja nikkelipitoisuuksia.
Kallioperä vaikuttaa huomattavasti vesi- ja viemärilinjojen rakentamiskustannuksiin. Rakennuskustannukset
nousevat monikertaisiksi, kun johtolinjoja rakennetaan kallioon verrattuna pehmeisiin maalajeihin. Lisäksi
suuret korkeusvaihtelut tuovat lisäkustannuksia veden siirtoon. Nämä seikat tuovat haasteita maankäytön
suunnitteluun, johtolinjojen linjaussuunnitteluun sekä päätöksentekoon siitä, onko jokin linjaosuus taloudellisesti järkevää toteuttaa.

Korkeussuhteet ja tulva-alueet

Varsinais-Suomen alueella maanpinnan korkeusvaihtelut ovat paikoittain suuria. Tämä aiheuttaa laitoksille korkeampia vesihuollon kustannuksia esimerkiksi veden pumppaamistarpeesta johtuen. Jossain tapauksissa, erityisesti alueellisissa vesihuoltohankkeissa, voi korkeuseroista olla myös hyötyä. Esimerkiksi Turun Seudun Veden tekopohjavesihankkeessa pystytään tuottamaan sähköä Virttaalta tulevan veden suuren virtausnopeuden
johdosta.

Kuva. Lounaisen Suomen maanpinnan korkeus ja merkittävät tulvariskikohteet.
Alavilla vähäisen korkeusvaihtelun alueilla sijaitsee useita tulvariskialueita. Maa- ja metsätalousministeriö on
nimennyt merkittävät tulvariskialueet vuosiksi 2018–2024 ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti. Merkittäville
tulvariskialueille on laadittu tulvakartat, joista selviää tulvan leviämisen ja mahdollisten siitä aiheutuvien vahinkojen skenaariot. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tai päivitetään myös tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Merkittäviä tulvariskialueita on
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Varsinais-Suomessa vain yksi ja Satakunnassa kaksi kappaletta. Lisäksi ELY-keskukset ovat tunnistaneet alueelta muita tulvariskialueita. Muita tulvariskialueita on Varsinais-Suomessa kaksi kappaletta ja Satakunnassa
neljä. Vahingollisia seurauksia aiheuttavia tulvia voi sattua myös näiden alueiden ulkopuolella. Tulvariskejä voidaan hallita etukäteen parhaiten suunnittelemalla maankäyttöä järkevästi ja ohjaamalla rakentamista tulvaalueiden ulkopuolelle. Tulvia vastaan voidaan suojautua muun muassa säännöstelyn, uomien perkauksien ja
rantojen pengerryksien avulla.
Tulvat vaikeuttavat vesihuollon toteutusta ja lisäävät kustannuksia. Tulvien takia pintavettä voi päästä vedenottamoon ja se voi saastua. Lounais-Suomessa tulvariskialueilla sijaitsee kaksi vedenottamoa. Toinen on Porin
Veden Lukkarinsannan varavedenottamo ja toinen Turun Seudun Vesi Oy:n raakavedenottamo Karhiniemessä.
Tulvat aiheuttavat usein myös pinta-, hule- ja sadeveden pääsyä viemäriverkostoon ja kuormittavat verkostoa
ja pumppaamoja. Pumppaamoiden ja -puhdistamoiden tulviminen voi aiheuttaa pintavesien tilan heikkenemistä. Varsinais-Suomessa on tulvariskikohteiksi merkitty yksi jätevedenpuhdistamo (Salon jätevedenpuhdistamo) ja 26 jätevedenpumppaamoa. Satakunnassa tulvariskissä olevia jätevedenpuhdistamoita on kolme
(Luotsinmäen puhdistamo, Huittisten puhdistamo ja Huittisten rikosseuraamuslaitoksen puhdistamo) ja pumppaamoja kahdeksan kappaletta. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät myrskyt sekä muut sään ääri-ilmiöt lisäävät vesihuollolle aiheutuvia riskejä entisestään. Pitkällä aikavälillä ilmastonmuutoksen ennustetaan kasvattavan tulvariskiä erityisesti merenrannikolla.
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Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet

Luonnon olosuhteet ja erilaiset luonnonsuojelualueet voivat myös vaikuttaa vesihuollon toteutukseen. Ne tulee huomioida muun muassa vedenottohankkeita tai putkistolinjauksia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Alla
olevassa kuvassa on esitetty Lounais-Suomen luonnonsuojelu- ja Natura-alueet.

Kuva. Lounais-Suomen Naturan verkoston erityisten suojelutoimien alueet (SCA), lintudirektiivin mukaiset erityiset suojelualueet (SPA) sekä valtion maiden ja yksityiset suojelualueet.
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Vesivarat ja niiden käyttökelpoisuus
Pintavedet
Lounais-Suomen järvet ovat tyypillisesti matalia ja pieniä. Yli hehtaarin kokoisia järviä on reilusti toista tuhatta,
mutta näistä vain vajaa 70 on vähintään 100 hehtaarin kokoisia. Lounais-Suomen suurin järvi on Säkylän Pyhäjärvi Satakunnan ja Varsinais-Suomen rajalla. Lounais-Suomen vesistöalueet ovat keskenään hyvin erilaisia,
joukossa on niin savimaiden, kangasmaiden kuin turvemaidenkin vesistöalueita. Varsinais-Suomen jokivesistöt
ovat Kiskonjoen vesistöä lukuun ottamatta vähäjärvisiä ja virtaamavaihtelut ovat suuria. Satakunnan alueella
järvisyys on selvästi suurempi. Monia alueen jokivesistöjä on vuosikymmenten saatossa voimakkaasti muutettu mm. patoamalla, perkaamalla ja säännöstelemällä.

Pintaveden kuormitus

Varsinais-Suomen ja Satakunnan pintavesien tilaa heikentää pääasiassa vesien rehevöityminen, joka johtuu
liiallisesta ravinnekuormituksesta. Suurin osa ravinteista on peräisin hajakuormituksesta, joka on voimakkainta
Varsinais-Suomen savimaiden jokien valuma-alueilla ja muillakin tehokkaasti viljellyillä savimailla.
Alla olevassa kuvassa esitetään Saaristomereen ja Selkämereen niiden valuma-alueilta tuleva ihmistoiminnoista aiheutuva ravinnekuormitus lähteittäin. Pistekuormitus koostuu yhdyskuntien, teollisuuden, turvetuotannon ja kalankasvatuksen kuormituksesta. Jätevedenpuhdistamoilta tuleva kuormitus on mukana pistekuormituksessa.

Kuva. Typpi ja fosforikuormitusosuudet lähteittäin Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden osalta. Selkämeren alue kattaa koko alueen Uudenkaupungin edustalta Korsnäsiin saakka sekä sen valuma-alueen. Arvot
perustuvat VEMALA-mallin kuormituslaskentaan. Kuvaajissa ei ole huomioitu ilmalaskeumaa eikä muilta merialueilta tulevaa taustakuormitusta.
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Yhdyskuntajätevesien kuormitus on vähentynyt 2000-luvulla tehostuneen puhdistuksen ja puhdistamojen keskittämisen seurauksena. Esimerkiksi Saaristomeren jätevesikuormitus on vähentynyt 2000-luvulla fosforin
osalta 75 % ja typen osalta 60 %. Etenkin Kokemäenjoen ja Eurajoen tilaan vaikuttaa kuitenkin yhä myös pistekuormitus, vaikka Kokemäenjoen tila onkin parantunut hyvin merkittävästi pitkällä aikavälillä. Jokien tilaa heikentävät lisäksi vanhojen perkausten ja patojen aiheuttamat muutokset. Etenkin Satakunnassa vesistöjä on
aikoinaan perattu ja järviä laskettu laajasti. Paikallisesti vesien tilaa heikentävät turvetuotanto etenkin PohjoisSatakunnassa ja kalankasvatus rannikkovesissä.

Pintavesien tila

Pintavesien tilaa arvioidaan ekologisen tilan luokituksen avulla. Ekologinen tila kertoo, miten paljon ihmisen
toiminta on muuttanut vesistön tilaa luonnontilasta.
Uusin alustava arvio pintavesien ekologisesta tilasta perustuu vuosien 2012–2017 seuranta-aineistoihin. Luokittelussa ovat mukana joet, joiden valuma-alue on vähintään 100 neliökilometriä; järvet, joiden pinta-ala on
yli 50 hehtaaria sekä kaikki alueen rannikkovedet. Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tila arvioidaan suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Voimakkaasti muutettuja vesiä ovat
muun muassa Kokemäenjoki, Loimijoki, Paimionjoki, Raisionlahti sekä Turun, Rauman ja Uudenkaupungin
edustojen rannikkovedet.

Kuva. Pintavesien ekologinen tila Lounais-Suomessa
Lounais-Suomessa joet ovat pääosin tyydyttävässä tai välttävässä ekologisessa tilassa. Hyvässä tilassa ovat Satakunnassa muun muassa Merikarvianjoki, Pohjajoki ja Harjunpäänjoki ja Varsinais-Suomessa Mynäjoen yläosa
ja Varesjoki. Erinomaiseen tilaan luokiteltuja jokia ei ole lainkaan. Huonoon tilaan on erittäin suurien ravinnepitoisuuksien perusteella luokiteltu Raisionjoki–Ruskonjoki.
Lounais-Suomen järvien ekologinen tila vaihtelee erinomaisesta huonoon. Useimmat Lounais-Suomen järvet
edustavat hyvää tai tyydyttävää ekologista tilaa. Pitkään jatkuneesta vesiensuojelusta huolimatta Lounais-Suomen suurimman järven, Säkylän Pyhäjärven, ekologinen tila on alustavan luokittelun mukaan luokiteltu aiemman hyvän sijaan tyydyttäväksi. Rauman kaupungin vedenhankinta pohjautuu Pyhäjärvestä laskevaan veteen.
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Kaikki erinomaisessa tilassa olevat Lounais-Suomen järvet, kuten Iso-Kiskon pääallas, sijaitsevat Varsinais-Suomessa. Huonoon tilaan on luokiteltu vain ylirehevä Someron Halkjärvi.
Saaristomeren ja Selkämeren tila on pääosin tyydyttävä. Lounais-Suomen rannikkovesimuodostumista alle 10
% on hyvässä tilassa, eikä erinomaiseksi luokiteltuja rannikkovesimuodostumia ole lainkaan.

Saaristomeri on valtaosaltaan luokiteltu tyydyttävään luokkaan. Heikoimmassa tilassa ovat rannikonläheiset
vedet ja sisäsaaristo, joiden luokka on monin paikoin välttävä. Saaristomerellä ei ole enää hyvään tilaan luokiteltuja vesimuodostumia. Sisäsaariston tila on heikentynyt verrattuna edelliseen luokitukseen. Poikkeuksen
tekee Raisionlahti, jossa vesien tila on parantunut huomattavasti sen jälkeen, kun Raision puhdistamon jätevedet alettiin johtaa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle Turkuun. Saaristomeren ulkosaaristossa muutokset
ovat olleet pieniä verrattuna edelliseen luokitukseen. Poikkeuksena on Kihdin pohjoispuolen vesimuodostuma,
jonka tila on heikentynyt ja luokka pudonnut hyvästä tyydyttävään.
Selkämeren eteläosan ulompien rannikkovesien tila Uudestakaupungista Merikarvialle on heikentynyt selvästi
viime vuosien aikana. Selkämeren ulommista rannikkovesistä suurin osa on nyt tyydyttävässä tilassa aiemman
hyvän tilan sijaan. Vain Luvian–Rauman avomerialue on nyt hyvässä tilassa, ja sielläkin hyvä tila on vaarantunut. Selkämeren sisemmät rannikkovedet ovat pääosin tyydyttävässä tai hyvässä luokassa. Uudenkaupungin
lähivedet sekä Kokemäenjoen suistossa sijaitseva Pihlavanlahti ja sen läheinen merialue ovat välttävässä tilassa. Suuressa osassa Selkämeren sisempiä rannikkovesiä vesien tila on heikentynyt, vaikka tilaluokka ei olekaan muuttunut.

Pintaveden hyödyntäminen vedenhankinnassa

Lounais-Suomessa pintavesien hyödyntäminen vedenhankinnassa on nykyisin melko vähäistä.
Varsinais-Suomen ainoa pintavedenottamo on Uudenkaupungin Veden vedenottamo, joka saa vetensä Makeanvedenaltaasta. Altaan vesi tulee pääosin Sirppujoesta, jonka keskivirtaama on noin kolme kuutiota sekunnissa. Muut vedenottovesistöt ovat Aurajoki ja Paimionjoki, jotka toimivat jatkossa Turun Seudun Vesi Oy:n
varavesilaitoksen vesilähteenä. Jatkuvaa vedenottoa niistä ei ole. Aurajoen keskivirtaama on Halisissa 7,2 kuutiota sekunnissa. Paimionjoen keskivirtaama Juvankoskella on 7,2 kuutiota sekunnissa. Lisäksi Paraisten Korppoon, Houtskarin ja Utön saarilla on pienet merivettä hyödyntävät merivedenottamot.
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Satakunnassa vedenhankinnan kannalta tärkeitä vesistöjä ovat Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Lapinjoki, Eurajoki,
Tyvijärvi ja Tuurujärvi. Rauman Veden vedenottovesistöt ovat Lapinjoki ja Eurajoki. Lapinjoen keskivirtaama on
3,6 kuutiota sekunnissa ja Eurajoen keskivirtaama Pappilankoskella 9,2 kuutiota sekunnissa. Kokemäenjoki toimii Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjaveden raakavesilähteenä ottopaikan sijaitessa Huittisissa. Lisäksi Porin
kaupungin varavedenottamon vedenotto tapahtuu tarvittaessa Kokemäenjoesta. Kokemäenjoen keskivirtaama
Äetsässä 187 kuutiota sekunnissa ja Porissa 245 kuutiota sekunnissa. Porin Veden tekopohjavedenotto tapahtuu Tuurujärvestä ja Tyvijärvestä. Euran vesihuoltolaitoksen tekopohjavedenottamon raakavesi suotautuu pääosin rantaimeytyksenä Pyhäjärvestä.

Pohjavedet
Lounais-Suomen alueella on yhteensä 245 pohjavesialuetta, joista 139 kappaletta (noin 57 %), on luokiteltu
vedenoton kannalta tärkeiksi pohjavesialueiksi (luokat 1 ja 1E). Vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita
on 106 kappaletta eli noin 40 % (luokat 2 ja 2E) alueista. Pohjavesialueiden määrät on esitetty maakunnittain
alla olevassa taulukossa.
Taulukko. Lounais-Suomen pohjavesialueiden määrät vuonna 2020.
Varsinais-Suomi
Pohjavesialueiden määrä

Satakunta

160

85

88

51

16

6

68

33

16

2

4

1

Pohjavesialueiden luokittelu
1-luokka
joista E-merkintä
2-luokka
joista E-merkintä
E-luokka

Pohjavesialueiden luokitteluperusteet muuttuivat
vuonna 2015. Nykyään luokittelussa otetaan huomioon
myös pohjaveden virtauksesta riippuvaiset ekosysteemit
(esimerkiksi luonnontilaiset lähteet, lähteiköt, purot ja
pohjavesivaikutteiset suot). Näiden kohteiden esiintymistä pohjavesialueella havainnollistetaan E-merkinnällä.
Merkintä ei tuo pohjavesialueen vedenhankintaan uusia
vaatimuksia tai rajoitteita, mutta ekosysteemien huomioiminen uusissa hankkeissa ja muussa maankäytön suunnittelussa on jatkossa tehokkaampaa.
Lounais-Suomen alueella useat vedenhankinnan kannalta
merkittävimmistä pohjavesialueista täyttävät myös E-luokan kriteerit. Pelkän E-luokan pohjavesialueita, joilla ei
siis katsota olevan vedenhankintapotentiaalia, on viisi
kappaletta. Merkittävimmät E-luokan pohjavesialueet sijaitsevat Salon–Someron seudulla III Salpausselällä, Virttaankankaan harjujaksolla sekä Pohjois-Satakunnan laajalla saumamuodostumalla.
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Pohjaveden kuormitus

Pohjaveden laatuun vaikuttaa sekä maaperän ominaisuudet että ulkoinen kuormitus. Maankäytöllä ja sen
suunnittelulla on erittäin suuri vaikutus pohjaveden laatuun.
Yksittäisten talouksien kaivojen vesi on Lounais-Suomessa maaperästä johtuen yleisesti rauta- ja mangaanipitoista. Rannikon ja saariston porakaivojen vedessä erityistä haittaa aiheuttaa meriveden vaikutuksesta aiheutuva korkea kloridipitoisuus ja Turun saaristossa paikoin havaitut kallioperästä aiheutuvat korkeat radon- ja
arseenipitoisuudet.
Suurimmat pohjaveden laatua uhkaavat tekijät ovat maa-ainesten otto, tienpito ja liikenne, teollisuus, polttoaine- ja kemikaalivarastot sekä asutus. Kaivovesien typpiyhdistepitoisuudet ovat usein koholla puutteellisen
jätevedenkäsittelyn tai runsaan lannoituksen seurauksena. Myös jätevesien sisältämät bakteerit voivat helposti pilata kaivoveden. Muutamilla alueilla on tapahtunut eri toimintojen takia ympäristövahinkoja, joiden
seurauksena pohjavesi on pilaantunut käyttökelvottomaksi.

Pohjaveden tila

Yleisesti Lounais-Suomen hiekka- ja sora-alueilta otettu pohjavesi on käyttökelposuudeltaan moitteetonta.
Pohjavesi on hieman hapanta ja pehmeää ja osalla vedenottamoista vesi alkaloidaan alhaisen pH:n takia. Savipeitteisillä pohjavesialueilla pohjaveteen liuenneiden alkuaineiden määrä on korkea ja useilla vedenottamoilla
joudutaan pohjavedestä poistamaan liiallinen rauta ennen vedenjakelua. Voimakkaasti suolattujen maanteiden läheisyydessä sijaitsevilla vedenottamoilla on havaittu kohonneita kloridipitoisuuksia. Laitilan rapakivigraniittialueella pohjaveden fluoridipitoisuus on yleisesti haitallisen korkea.
Yksittäisten talouksien kaivojen vesi on yleisesti rauta- ja mangaanipitoista. Usein myös kaivovesien typpiyhdistepitoisuudet ovat koholla puutteellisen jätevedenkäsittelyn tai runsaan lannoituksen seurauksena. Rannikon
ja saariston porakaivojen vedessä erityistä haittaa aiheuttavat korkea kloridipitoisuus ja Turun saaristossa paikoin havaitut korkeat radon- ja arseenipitoisuudet.

Kuva. Lounais-Suomen pohjavesialueet ja niiden kemiallinen tila.
Määrällisesti luokiteltuna kaikki Lounais-Suomen pohjavesialueet kuuluvat luokkaan hyvä
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Vesienhoidon tavoitteena oli, että pohjavesien kemiallinen ja määrällinen tila olisi ollut vähintään hyvä vuoteen 2015 mennessä. Aikataulusta on ollut mahdollista poiketa, kuitenkin niin, että vähintään hyvä tila saavutetaan vuoteen 2021 tai 2027 mennessä. Lounais-Suomen pohjavesivarat ovat pääosin hyvässä tilassa. 48 kappaletta eli vähän vajaa viidennes pohjavesimuodostumista sijaitsee kuitenkin riskialueilla. Näistä viiden pohjavesialueen kemiallinen tila on luokiteltu huonoksi. Seuraavassa kuvassa on esitetty pohjavesien tilaluokittelu
prosenttiosuuksina luokitelluista pohjavesialueista.

Satakunta
Varsinais-Suomi
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Kuva. Luokiteltujen pohjavesialueiden tila prosenttiosuuksina Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmilla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen, parantamaan niiden tilaa ja ylläpitämään nykyistä hyvää tilaa. Varsinais-Suomen alueella suojelusuunnitelmat ovat pääosiltaan
enintään 10 vuotta vanhoja. Satakunnassa tilanne ei ole yhtä hyvä.
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Pohjavesialueiden määrä

Kuva. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien määrä toteutusajankohdan mukaan eroteltuna. Suojelusuunnitelmat olisi hyvä päivittää vähintään 10 vuoden välein.

Pohjaveden hyödyntäminen vedenhankinnassa

Lounais-Suomen pohjavesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti siten, että suurimpien kaupunkikeskittymien
ympäristöissä on vain harvoin riittävät pohjavesivarat. Kaikkien pohjavesialueiden yhteenlaskettu antoisuus on
noin 370 000 kuutiota vuorokaudessa ja vedenhankintaan tärkeiden alueiden antoisuus noin 280 000 kuutiota
vuorokaudessa. Muodostuvasta pohjavedestä vain murto-osa on kuitenkin otettavissa vedenhankintakäyttöön
teknisistä, laadullisista ja ympäristönsuojelullisista syistä johtuen. Siksi monilla vesihuoltolaitoksilla on lähes
koko käyttöön saatava vesimäärä jo käytössä.
Varsinais-Suomen alueella on useita yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeitä pitkittäisharjujaksoja, joista merkittävimmät ovat Turun–Laitilan–Pyhärannan harjujakso sekä Kosken–Virttaankankaan harjujakso. Lisäksi Salon–Someron seudulla kolmas Salpausselkä ja siihen liittyvät harjut ovat vedenhankinnan kannalta merkittävä
kokonaisuus. Turun saariston alueella, jossa ei ole harjujaksoja, pohjavesivarat ovat vähäiset.
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Satakunnan pohjavesien laatu soraharjuissa on yleisesti verraten hyvä ja antoisuus on melko riittävä. Alueellisesti pohjavesi jakaantuu kuitenkin epätasaisesti. Esimerkiksi Rauman seudulla ei ole käytettävissä riittävästi
pohjavesivaroja yhdyskuntien vedenhankintaan. Etelä-Satakunnan alueella tärkein pohjaveden muodostumisalue on Köyliö–Ulvila harjujakso, joka luode–kaakko suuntaisena jatkuu epäyhtenäisinä esiintyminä Porin suuntaan sekä selvästi ympäristöstään kohoavana Varsinais-Suomen puolelle Virttaan, Mellilän ja Kosken suuntaan.
Sen pohjoispuolella on samansuuntainen, mutta epäyhtenäisempi harjujakso, joka kulkee Säpilänniemen,
Noormarkun ja Ahlaisten kautta. Paikallisen pohjavedenoton kannalta tärkeitä pohjavesialueita on muun muassa Eurajoen alueella.
Pohjois-Satakunnan tärkein pohjaveden muodostumisalue on Hämeenkankaan reunamuodostuma ja siihen
liittyvä Pohjankankaan saumamuodostuma. Jämijärvellä, Kankaanpäässä ja Karvialla on erittäin runsaat pohjavesivarat. Muita yhtenäisiä pitkittäisharjujaksoja ei alueella ole, vaan hiekka- ja sora-alueet ovat pieniä erillisiä
muodostumia.

Arvio vesivarojen nykytilasta
Lounais-Suomen pintavedet ovat vedenhankinnan kannalta joko tyydyttäviä tai välttäviä. Kuitenkin niistä voidaan kemikaalien ja tehokkaiden vedenpuhdistustekniikoiden avulla valmistaa laatuvaatimusten mukaista talousvettä joko suoraan tai tekopohjavesilaitosten kautta.
Lounais-Suomen alueella käytettävissä olevien pohjavesivarojen kokonaismäärä on teoreettisesti moninkertainen veden käyttöön verrattuna. Läheskään kaikki muodostuva pohjavesi ei ole kuitenkaan toiminnallisesti, taloudellisesti eikä ympäristönsuojelullisesti hyödynnettävissä. Vesivarat sijaitsevat myös epäedullisesti kulutukseen nähden, minkä takia vesivarojen hyödyntämiseksi on jouduttu toteuttamaan mittavia veden johtamisjärjestelyjä. Lisäksi vuosien 2018 ja 2019 aikana esiintynyt kuivuus on lisännyt tarvetta häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumisesta sekä kuntien välisen yhteistyön lisäämisestä. Kuivuuskausien mahdollisesti lisääntyessä
kuivuusriskien alueellinen tunnistaminen ja hallinta on myös vesihuollon toimintavarmuuden kannalta keskeistä. Sirppujoen valuma-alueella 2021 valmistuvan kuivuusriskienhallinnan pilotin tavoitteena on tunnistaa
kuivuuden aiheuttamat riskit eri sidosryhmille ja laatia tavoitteet kuivuusriskien hallinnalle.
Suurimmalla osalla Lounais-Suomen kunnista on joko omalla alueellaan tai kohtuullisella etäisyydellä riittävästi
pohjavettä vedenhankinnan turvaamiseksi. Sen sijaan suurimpien kaupunkien ei ole mahdollista järjestää
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kohtuullisin kustannuksin luonnollista pohjavettä käyttäjille. Turun seudun kunnat hyödyntävät laajasti Virttaankankaalla tuotettua tekopohjavettä, jonka raakavesilähteenä toimii Kokemäenjoki. Virttaankankaan tekopohjavettä toimitetaan tällä hetkellä yhdeksään kuntaan. Tulevaisuudessa vettä on tarkoitus toimittaa vielä
laajemmalle alueelle. Menettely on luonut vakaat ja toimivat vedenhankintajärjestelyt lähes koko lounaisrannikolle, mutta varavesijärjestelmien ylläpito on silti oleellinen osa kokonaisvaltaista huoltovarmuutta.
Salon seudulla pohjavesivarat riittävät toistaiseksi alueen omaan käyttöön, mutta myös tällä alueella on painetta lisätä vedenhankintamahdollisuuksia häiriötilanteisiin varautumisen ja kasvavan väestön tarpeisiin. Salon
alueella on etsitty uusia yhteistyömahdollisuuksia naapurikuntien kanssa, sillä alueen omat pohjavesivarat ovat
suurelta osin jo täysimittaisessa käytössä. Porin alueen vedenhankinta on jo 1970-luvulta lähtien toteutettu
tekopohjavettä hyödyntäen, mutta sen sijaan Uudenkaupungin alueelle ei toistaiseksi ole kehittynyt realistista
pohja- tai tekopohjaveteen perustuvaa vedenhankintaratkaisua ja siellä tukeudutaan edelleen pintavesilähteisiin.
Lounais-Suomen alueella pohjavesi sopii yleensä talousvedeksi jopa ilman käsittelyä. Liian korkeat rauta- ja
mangaanipitoisuudet ovat pohjaveden käyttöä yleisesti haittaava ongelma, mutta näiltä osin vesi on mahdollista käsitellä talousvedeksi soveltuvaksi varsin helposti. Suurimmat pohjaveden laatua uhkaavat tekijät ovat
maa-ainesten otto, tienpito ja liikenne, teollisuus, polttoaine- ja kemikaalivarastot sekä asutus. Muutamilla
alueilla on tapahtunut eri toimintojen takia ympäristövahinkoja, joiden seurauksena pohjavesi on pilaantunut
käyttökelvottomaksi.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmilla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen ja parantamaan
niiden tilaa. Päivitystarpeessa ovat kaikki ennen 2010-lukua tehdyt suunnitelmat, näitä on Varsinais-Suomessa
parisen kymmentä. Satakunnassa tilanne on heikompi, päivitystarpeessa olevia suunnitelmia on yli puolet
suunnitelmista. Suunnitelmien päivitystarpeen lisäksi suunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen on jatkossa erityisesti kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota. Toimenpiteitä voidaan toteuttaa
kunnissa muun muassa ympäristönsuojelumääräysten kautta.
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Vesihuollon nykytila ja kehitys
Vesihuoltolaitokset
Lounais-Suomen alueen ensimmäiset viemärilaitokset perustettiin alueen suurimpiin kaupunkeihin, Poriin
1894 ja Turkuun 1896. Alueen ensimmäinen vesilaitos perustettiin Turkuun 1903. Ennen vuotta 1960 laitoksia
oli kahdeksan kappaletta sijoittuen puoliksi Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueille. Suurin osa kunnallisista
laitoksista on perustettu vuoteen 1980 mennessä.
Vuonna 2020 Lounais-Suomessa on 69 vesihuoltolain määritelmän mukaista vesihuoltolaitosta. Näiden lisäksi
alueella on 11 niin sanottua tukkulaitosta, jotka toimittavat vettä vesihuoltolaitoksille tai vastaanottavat niiden
jätevesiä. Laitoksista 53 sijaitsee Varsinais-Suomessa ja 27 Satakunnan puolella. Laitoksista 49 kappaletta toimii vesi- ja viemärilaitoksena, seitsemän yksinomaan vesilaitoksena ja 12 vain viemärilaitoksena. Tukkulaitoksista puolet ottaa, käsittelee ja toimittaa talousvettä ja puolet puhdistaa tai johtaa vesihuoltolaitoksilta tulevaa
jätevettä. Asukkaiden perustamista vesihuoltolaitoksista 22 kappaletta toimii osuuskuntamuotoisesti, kahden
osalta on päädytty osakeyhtiön perustamiseen ja kaksi toimii muuna pienenä toimijana (yhtymä ja yksityinen
elinkeinonharjoittaja). Loput laitoksista on kuntaomisteisia yhtiöitä, kuntien liikelaitoksia tai kunnan laskennallisesti eriytettyjä talousyksiköitä.
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Kuva. Vesihuoltolaitosten määrät toiminta-alan perusteella jaoteltuna (2020). Tiedot on esitetty maakunnittain.
Lounais-Suomen kunnalliset vesihuoltolaitokset ovat kooltaan varsin pieniä. 40 % laitoksista on alle 5 000 liittyjän laitoksia ja 70 % alle 10 000 liittyjän laitoksia. Kunnallisten vesihuoltolaitosten jakaantuminen eri kokoluokkiin on esitetty alla olevassa kuvassa. Osuuskunnista kaikki ovat alle 5 000 liittyjän laitoksia.
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Kuva. Liittyjämäärän mukainen kunnallisten vesihuoltolaitosten kokojaottelu.
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Vesihuoltolaitosten määrä on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana vähentynyt lähinnä kuntaliitoksien
takia. Pääosa vesihuoltolaitoksista toimii edelleen vain yhden kunnan alueella. Tukkulaitokset ovat useimmiten
usean kunnan yhdessä omistamia laitoksia ja huolehtivat useamman vesihuoltolaitoksen ja kunnan vedenhankinnasta tai jätevesien käsittelystä. Lounais-Suomesta löytyy myös muutamia pieniä tukkulaitokseksi luokiteltavia vesihuoltotoimijoita, jotka toimittavat talousvettä tai vastaanottavat jätevettä toiselta vesihuoltolaitokselta.
Nykyisen vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitokseksi luokitellaan vain sellainen vesihuoltotoimija, jolla on
kunnan hyväksymä toiminta-alue joko vedenjakelulle tai viemäröinnille tai näille molemmille. Suurin osa (lähes
80 %) Lounais-Suomen alueella toimivista vesihuolto-organisaatioista ei omaa vesihuoltolaitoksen statusta.
Näitä muita vesihuolto-organisaatioita eli vesihuolto-osuuskuntia, -yhtymiä tai muita vesihuoltopalveluita tarjoavia toimijoita on Lounais-Suomessa yli 260 kappaletta. Osa näistä toimijoista on pieniä ja toimivat harvaan
asutuilla alueella. Kuitenkin löytyy myös paljon suuria vesihuoltotoimijoita, jotka toimivat tiheästi rakennetuilla
alueella ja niille ei ole tästä huolimatta määritetty toiminta-aluetta. Koska toimijoilta puuttuu vesihuoltolaitoksen status, ne eivät kuulu vesihuoltolain sääntelyn piiriin. Tämä heikentää osuuskunnalta palveluja ostavan asiakkaan oikeusturvaa ja toisaalta myös osuuskuntien toimintamahdollisuuksia. Ne osuuskunnat, jotka toimittavat talousvettä asiakkailleen, ovat kuitenkin terveydensuojelulain mukaisen talousveden valvonnan piirissä, jos
toimitettavan veden määrä on vähintään 10 kuutiota vuorokaudessa tai niiden verkostoon on liitetty vähintään
50 asukasta. Tätä pienemmät laitokset ja pelkästään viemäröintiä hoitavat osuuskunnat ovat kokonaan vesihuoltoon liittyvän lainsäädännön ulkopuolella.
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Kuva. Muiden vesihuoltopalveluita tuottavien toimijoiden määrät maakunnittain (2020). Sinisellä on kuvattu
osuuskuntien ja yhtyminen määrät. Toimijat on jaettu kahteen luokkaan niiden koon mukaan.
Vuoden 2004 haja-asutuksen jätevesiasetuksen jälkeen käynnistyi valtion vesihuoltoavustusten avulla voimakas haja-asutuksen viemäröintitoiminta, jolloin perustettiin runsaasti vesihuolto-osuuskuntia rakennuttamaan
verkostot. Toiminta voimistui vielä 2010-luvulla, jolloin eduskunta päätti toteuttaa valtakunnallisen viemäröintiohjelman ja osuuskunnille myönnettävä avustusmääräraha kasvoi huomattavasti. Lounais-Suomen alueella
vesihuolto-osuuskuntien määrä lisääntyi tänä aikana yli 100 kappaleella.

Hallinto ja organisaatiot

Lounais-Suomen alueen kunnallisista vesihuoltolaitoksista 27 kappaletta eli 61 % toimii edelleen joko kunnan
taseyksikkönä tai sen talous on laskennallisesti eriytetty kunnan muusta toiminnasta. Osakeyhtiöiden määrä
on vähitellen nousemassa, sillä niitä on jo 13 kappaletta kunnallisista laitoksista. Uusia osakeyhtiöitä on myös
perusteilla parhaillaan. Kunnallisia liikelaitoksia on seitsemän kappaletta, joista yksi on tukkuvesilaitos. Tukkulaitoksista kahdeksan on osakeyhtiöitä ja yksi kuntayhtymänä toimiva. Vesihuoltolaitokseksi luokitellut muut
vesihuolto-organisaatiot toimivat pääsääntöisesti yhtiömuodoltaan osuuskuntana.
Päätöksenteosta laitoksissa vastaavat kuntien lautakunnat, vesihuoltoliikelaitosten johtokunnat ja vesihuoltoyhtiöiden hallitukset. Kuntaomisteisissa laitoksissa ylin päätäntävalta on lopulta kuntien poliittisilla päätöksentekijöillä.
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Kuva. Vesihuoltolaitosten määrät maakunnittain toimintamuodon perusteella jaoteltuna (2019).
Lounais-Suomessa ei ole ollut eikä ole tälläkään hetkellä vireillä yhtään hanketta, jossa vesihuoltolaitosta oltaisiin muuttamassa yksityisessä omistuksessa olevaksi osakeyhtiöksi. Vesihuoltolaitokset ja tukkuvesilaitokset
ovat vesihuolto-osuuskuntia lukuun ottamatta kuntien omistuksessa. Poikkeuksen näistä tekevät Euran kunnan ja yksityisen paperitehtaan jätevesiä käsittelevä JVP-Eura Oy sekä Rauman kaupungin asukasjätevesiä vastaanottava metsäteollisuuden puhdistamo.
Kunnalliset vesihuoltolaitokset huolehtivat yleensä oman kuntansa alueen vedenjakelusta ja viemäröinnistä.
Tukkuvesiyhtiöt on perustettu useiden kuntien yhteistä vedenhankintaa tai jäteveden johtamista ja käsittelyä
varten. Suurimpia yhtiöitä ovat Varsinais-Suomessa Turun Seudun Vesi Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy,
jotka huolehtivat vajaan 300 000 asukkaan vedenhankinnasta ja jätevedenpuhdistamisesta. Satakunnassa Jokilaakson ympäristö Oy huolehtii noin 20 000 asukkaan jätevesien viemäröinnistä ja Huittisten Puhdistamo Oy
huolehtii yli 30 000 asukkaan jätevesien siirtoviemäröinnistä ja puhdistuksesta kolmen kunnan alueelta, joista
kaksi sijaitsee Pirkanmaan puolella.
Vesihuolto-osuuskunnat ovat pääosin näihin liittyneiden kuluttajien omistuksessa. Näissä päätöksenteko tapahtuu osuuskuntien hallituksissa ja osuuskuntalain mukaisissa kokouksissa. Lisäksi alueelta löytyy muutaman
talouden epävirallisia yhtymiä ja muita kimppoja, joissa hallintotavat ja organisointi vaihtelevat.

Henkilöresurssit

Vesihuoltolaitosten henkilöresursseista ei ole saatavilla kovinkaan tarkkoja tilastoja, mutta henkilöresurssien
tilannetta voidaan arvioida tehtyjen kyselyiden ja kuntakäyntien perusteella. Lounais-Suomen alueen kunnallisten vesihuoltolaitosten henkilömäärä on viimeisten vuosien aikana vähentynyt samanaikaisesti, kun kuntien
teknisen henkilökunnan määrä on muutenkin pienentynyt.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen keväällä 2020 toteuttaman kyselyn perusteella noin puolella alueen vesihuoltolaitoksista vesihuollosta vastaa useimmiten 1–3 henkilöä. Heidänkin työpanoksestaan osa jakautuu kunnan
teknisten toimialan muihin tehtäviin. Useassa kunnassa esimerkiksi tekninen johtaja tai kunnaninsinööri vastaa
oman toimensa ohessa myös vesihuoltolaitoksen johtamisesta. Toisaalta vajaalla 20 %:lla laitoksista henkilöstömäärä on yli 20. Käytännössä laitoskoon suuretessa myös henkilöstöresurssi paranevat, koska suuremmilla
laitoksilla on usein myös paremmat taloudelliset resurssit. Niillä työmääräkin on usein suurempi ja näin voidaan palkata kokoaikaisia työntekijöitä. Lisäksi suuremmat laitokset ovat usein enemmän irrallaan kunnan hallinnosta. Tämä mahdollistaa pelkästään vesihuoltoon keskittyvän henkilökunnan palkkaamisen.
Vesihuolto-osuuskunnat ovat kooltaan pääosin niin pieniä, että vakituista henkilökuntaa ei ole juurikaan palkattuna. Tehtävien hoito tehdään pitkälti talkoilla tai palvelu ostetaan ulkopuoliselta isännöinti- tai huoltoyritykseltä.
Riittämättömät henkilöstöresurssit näkyvät vesihuoltolaitoksilla käytännön ongelmina muun muassa vesihuollon suunnittelussa, hankintojen kilpailuttamisessa ja hankkeiden toteuttamisessa. Resurssiniukkuus korostuu
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hankkeiden toteuttamiseen liittyvissä ohjaus-, valvonta- ja hallintotehtävissä sekä vesihuoltolaitosten päivystysten ja varalla-olojen järjestämisessä. Henkilöstön vähyys heijastuu myös siinä, ettei kunnossapitoa saada
toteutettua järjestelmällisesti vaan puututaan pelkästään akuutteihin ongelmiin.
Henkilöstön osaaminen vaihtelee laitoksittain huomattavasti, mutta yleensä vesihuoltolaitoksen henkilökunnalla on tehtävää vastaava peruskoulutus ja lisäksi esimerkiksi vesityökortti suoritettuna. Suurimmilla laitoksilla panostetaan tulevaisuudessa henkilökunnan koulutukseen ja kansainvälisyyteen, kun taas pienemmillä
laitoksilla henkilökunnan koulutukseen ei pystytä tulevaisuudessakaan panostamaan. Osuuskuntien osalta pätevyydet eivät ole samalla tasolla kunnallisiin toimijoihin verrattuna.

Verkostot ja toiminta-alueet

Vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostoa oli Lounais-Suomen alueella vuonna 2019 yhteensä 14 500 kilometriä
(Satakunta 5 266 km ja Varsinais-Suomi 9 294 km). Verkosto on laajentunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana yli 5 000 kilometriä. Verkoston laajentumiseen ovat vaikuttaneet osaltaan kuivien vuosien aiheuttamat kiinteistökohtaisten kaivojen kuivumiset sekä suurien vedenhankintahankkeiden toteutuminen. Toisaalta
myös kuntien välisiä varmuusyhteyksiä on rakennettu runsaasti.
Prosentuaalisesti verkostoa on viimeisen 20 vuoden aikana laajennettu eniten Kustavin kunnan alueella. Metrimääräisesti verkostoa on laajennettu eniten Salon alueella.
Vesihuoltolaitosten verkoston lisäksi Lounais-Suomesta löytyy muiden vesihuolto-organisaatioiden rakentamaa vesijohtoverkostoa useampia satoja kilometrejä. Verkoston pituudesta ja sen määrän kehittymisestä vuosien mittaan ei ole olemassa tilastoja, joten tarkkoja määriä voidaan vain arvailla.
Viemäriverkostoa oli Lounais-Suomen alueella vuonna 2019 yhteensä noin 7 700 kilometriä (Satakunta 2 700
km ja Varsinais-Suomi 5 000 km). Verkosto on laajentunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 3 000
kilometriä. Viemäriverkkoa on laajennettu pääosin haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn kohdistuneiden lainsäädännöllisten vaatimusten takia. Verkoston laajentumiseen on osaltaan vaikuttanut myös runsas siirtoviemärien rakentamien. Prosentuaalisesti ja metrimääräisesti viemäriverkostoa on viimeisen 20 vuoden aikana
laajennettu eniten Kustavin kunnan alueella.
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Kuva. Vesihuoltolaitosten verkostojen pituudet kunnittain esitettynä. Sinisellä kuvattu vesijohtoverkoston
määrä ja sen lisääntyminen vuosien aikana. Ruskealla on kuvattu viemäriverkoston määrää.
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Sekaviemäröintiä löytyy edelleen useimpien kuntien alueelta. Määrä vaihtelee kunnittain melko paljon. Pienemmissä kunnissa sekaviemäriä saattaa olla vain muutamia satoja metrejä, kun taas isompien kuntien alueella toimivilla laitoksilla määrä on useampia kymmeniä kilometrejä. Sekaviemäreiden kautta jätevesiverkkoon
pääsevät runsaat hule- ja salaojavedet vaikeuttavat huomattavasti jäteveden puhdistamoiden toimintaa, aiheuttavat pumppaamoiden ylivuotoja ja siten haittaa vesistöille sekä myös nostavat jätevesihuollon kustannuksia. Ainakin muutaman Lounais-Suomen kunnan alueella sekaviemäröinti vaikeuttaa huomattavasti jätevesien johtamista ja sitä kautta hyvään puhdistustulokseen pääsemistä.
Vesijohtoverkoston ja viemäriverkoston pituuksien suhde noudattelee samaa linjaa koko Suomen kanssa, jossa
viemäriä on noin puolet vesijohdon pituudesta. Lounais-Suomen vesihuoltolaitokset eivät näe olevan juurikaan
tarvetta verkostoalueiden supistamiseen. Varsinais-Suomessa tarvetta ei oikeastaan ilmene ja Satakunnassakin
riski näyttäisi olevan vain muutamilla laitoksilla.

Pääosassa laitoksia verkostoja laajennetaan hyvin maltillisesti. Laitokset ovat tulevaisuudessa keskittämässä
toimintaa enemmänkin verkostojen ja sen osien huoltoon ja saneeraukseen sekä sekaviemäröinnin vähentämiseen. Digitalisoinnin hyödyntäminen verkostojen kunnon seurantaan on vähitellen lisääntymässä (mm. virtaaman mittaus, etäluenta, monitorointi). Vesihuoltoverkostojen pääasiallinen rakentaminen on tapahtunut 70–
80-luvuilla, joten useimmissa verkostoissa saneeraustarve on kovaa vauhtia lisääntymässä.
Kaikille vesihuoltolaitoksille on määritetty toiminta-alue eli alue, jolla laitos vastaa vesihuoltopalveluiden toteuttamisesta. Kunnallisille laitoksille määritetyt toiminta-alueet kattavat pääosin asemakaavoitetut alueet.
Joillain alueilla toiminta-alueet kattavat myös kaavojen ulkopuolisia taajama-alueita (YKR-taajama). Vain muutamissa kunnissa toiminta-alue ulottuu harvempaan rakennetuille alueille. Joillain laitoksilla vesijohdon runkoverkkojen lähialueet on otettu mukaan toiminta-alueen vesijohdon piiriin saatettaviin alueisiin vaikkakin ne
sijoittuvat harvaan asutuille alueille. Vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueet sijoittuvat taajamiin tai pääosin
harvempaan rakennetuille alueille, johtuen siitä, että kunnallinen laitos on toteuttanut asemakaavoitetun ja
muun tiheämmin rakennetun alueen vesihuollon. Lounais-Suomen alueella on paljon taajama-alueita, joita ei
ole suosituksista huolimatta sisällytetty vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin.
Vesihuoltolaitosten verkostoihin voidaan liittää kiinteistöjä myös toiminta-alueiden ulkopuolelta. Tilastojen
mukaan laitosten liittyjistä 93 % (Varsinais-Suomi 94 % ja Satakunta 92 %) asuu vedenjakeluverkoston toiminta-alueella ja 98,5 % (Varsinais-Suomi 98 % ja Satakunta 99,6 % ja Varsinais-Suomi 98 %) asuu viemäriverkoston toiminta-alueella. Luvut ovat todennäköisesti todellisuutta korkeampia, koska suurin osa laitoksista ei
erittele liittyjiä sen mukaan, sijaitsevatko ne toiminta-alueella vai sen ulkopuolella.
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Talous

Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.
Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden taloudellista käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin.
Varsinais-Suomen ELY-keskus teetti vuonna 2019 Vesihuoltolaitoksen kulut ja tulot selvityksen, jossa käsiteltiin
vesihuoltolaitosten taloutta vesihuoltolaitostietojärjestelmästä (VEETI) vuosien 2015–2018 osalta otettujen
tietojen pohjalta. Järjestelmässä olevat tiedot olivat osittain puutteellisia, mutta niistä sai kuitenkin yleiskuvan
alueen laitosten taloudesta.
Selvityksen mukaan keskimäärin positiivista taloudellista tulosta tekee hieman yli puolet Lounais-Suomen laitoksista. Mitä suurempi laitos, sitä todennäköisempää on ollut positiivisen tuloksen saavuttaminen. Pienimmissä, alle 2 000 liittyneen asukkaan laitoksissa, positiiviseen tulokseen pääsee vain noin 15 % laitoksista. Tilastollisesti näyttää, että laitoksen tulisi olla kooltaan yli 5 000 liittyneen asukkaan kokoinen, jotta toiminta olisi
todennäköisemmin taloudellisesti kannattavaa. Tuloksiin vaikuttavat merkittävästi hetkellisten suurien investointien tekeminen ja uusien vesihuoltoyhtiöiden perustamiskulut. Pienten laitosten tulokseen vaikuttaa ostoveden ja jätevedenkäsittelypalvelujen hankkiminen, sillä monet pienet laitokset tukeutuvat ulkopuolisiin palveluihin. Lisäksi on otettava huomioon, että tilikauden tuloksessa ei näy palautus- ja siirtokelpoisia liittymismaksuja, joilla kuitenkin kustannetaan verkon rakentamiskuluja. Lisäksi vesiosuuskuntien palautuskelpoiset osuusmaksut eivät näy tilikauden tuloksessa, vaikka se on merkittävä vesiosuuskuntien käyttövarojen lähde.
Selvitys vahvistaa ajatusta, että tiiviimpi yhdyskuntarakenne tekee vesihuollon rakentamisen ja järjestämisen
edullisemmaksi. Laitoksista, joissa verkostoa on yli 100 metriä asukasta kohti eli tehokkuus on heikko, neljä
laitosta viidestä tekee tappiollista tulosta. Jos verkostoa on 50–100 metriä asukasta kohti, niin neljä laitosta
viidestä tekeekin positiivista tulosta. Kun edelleen mennään kohti tiiviimpiä yhdyskuntarakenteita, positiivista
tulosta tekevin laitosten suhteellinen määrä lisääntyy.
Selvityksessä selvitettiin myös vesihuollon maksujen muodostumistapoja. Kaikissa vesihuoltolaitoksissa käyttömaksut perustuvat kulutukseen (€/m³), kuten vesihuoltolaki ohjeistaakin. Perusmaksujen perusteet vaihtelevat
sitä vastoin laajasti. Yleisin tapa veden ja jäteveden perusmaksun määritykselle on vesimittarin kokoon perustuva maksu tai kaikille sama kiinteä maksu. Myös kiinteistön käyttötarkoitus voi olla maksun perusteena. Liittymismaksunkin määritystapa vaihtelee. Yleisin on liittymismaksun määrittäminen kaavalla, joka ottaa huomioon
erilaisten kertoimien avulla kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön.
Selvitykseen osallistuneista pilottilaitoksista (7 kpl) vain kahdella maksujen kohdentuvuus toteutuu niin, että
jäteveden käyttömaksuilla pystyttiin yli 90 % osuudella kattamaan jäteveden muuttuvat kulut. Kolmella seitsemästä pilottilaitoksesta talousveden ja jäteveden jaottelussa on epätasapainoa, ja talousveden tuloilla katetaan jäteveden kuluja. Pilottilaitoksissa kiinteiden kulujen osuus on 44–77 %. Vaikuttaa siltä, että suuremmilla
laitoksilla on pienempi kiinteiden kulujen osuus kaikista kuluista. Jos laitos käyttää ostopalvelua, laskee se kiinteiden kulujen osuutta merkittävästi. Verrattaessa muuttuvia ja kiinteitä kuluja ja käyttö- ja perusmaksukertymiä, kaikkien pilottilaitoksien tulisi nostaa perusmaksuja. Kolmen laitoksen nähtäisiin tarvitsevan käyttömaksujen alentamista. Käyttö- tai perusmaksuja ei kuitenkaan kannata muodostaa vain muuttuvien tai kiinteiden kulujen avulla, sillä näin käyttömaksuista muodostuisi liian pieniä. Liian pienet käyttömaksut eivät jätä asiakkaalle
vaikutusmahdollisuutta vesilaskunsa suuruuteen, ja perusmaksut saattaisivat nousta liian korkeiksi. Liian alhaiset käyttömaksut eivät edistäisi veden säästäväistä käyttöä.
Työn päähavainnot olivat:
1.
Mitä pienempi vesihuoltolaitos, sitä todennäköisemmin se ei pysty kattamaan toimintaansa
omilla maksutuotoillaan;
2.
Maksujen kustannusvastaavuus toteutuu heikosti; ja
3.
Vesihuoltolaitosten valvontaa ja keskinäistä vertailua varten kerättävät tiedot eivät ole kaikilla
laitoksilla ajan tasalla VEETI-tietojärjestelmässä.
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Kuva. Vesihuoltolaitosten vesihuoltomaksut (keskiarvot, edullisimmat maksut ja kalleimmat maksut) vuonna
2019 Satakunnassa ja koko maassa.
Vesihuollon maksujen tulee perustua vesihuollosta aiheutuviin kuluihin. Hintoja päätettäessä ei tulisi huomioida muiden lähellä toimivien laitosten hintoja. Maksujen suuruuteen vaikuttavat muun muassa raakaveden
määrä ja laatu, alueen väestötiheys, infran ikä, pumppauksen tarve ja muilta toimijoilta ostettavien palveluiden määrä. Vesihuollon maksut ovat Varsinais-Suomessa lähellä maan keskiarvoa. Satakunnassa maksut ovat
keskitasoa hieman edullisemmat. Varsinais-Suomessa maksujen vaihtelu on suurempaa kuin Satakunnassa.
Edellisissä kuvissa on esitetty vesihuoltomaksujen keskiarvot sekä alhaisimmat ja korkeimmat maksut.
Lounais-Suomen halvinta vettä on Nakkilassa toimivalla Hormiston alueen vesiosuuskunnalla. Jätevettä saa
johtaa halvimmalla Heikinsuon jätevesiosuuskunnan verkostoon Pöytyällä. Kalleinta vettä sekä korkein jätevesimaksu on Naantalissa toimivalla Mälsälän vesi- ja jätevesiosuuskunnalla. Jos vertaillaan omakotitalojen osalta
veden vertailuhintaa, joka huomioi käyttömaksun lisäksi myös perus- ja liittymismaksut, halvinta vettä löytyy
Honkajoen kunnasta ja kalleinta Taivassalosta Vehaksen vesiosuuskunnalta.
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Investoinnit ja saneeraus

Vesihuoltolaitoksen investoinnit jakautuvat uusinvestointeihin ja korvausinvestointeihin. Uusinvestoinnit sisältävät vesihuoltoverkoston laajentamisen, yhdys- ja syöttövesijohtojen, siirtoviemäreiden sekä uusien laitoksien rakentamisen kustannukset. Korvausinvestointeihin sisältyvät vesi- ja viemäriverkostojen ja laitosten saneeraukset sekä koneiden ja laitteiden uusimiset.
Uusinvestointien kustannukset vaihtelevat huomattavasti vuosittain. Ne ovat olleet vuosina 2014–2019 Lounais-Suomessa vuosittain noin 22–55 miljoonaa euroa. Korvausinvestointien kustannukset ovat pysyneet huomattavasti tasaisempana, vuosittain 18–22 miljoonaa euroa. Verrattaessa investointien määrää vuoden 1998
investointeihin (uusinvestoinnit 28,5 milj. € ja saneeraukset 14,5 milj. € (indeksikorjattu ja valuutta vaihdettu)),
voidaan todeta, että investoinnit ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Vaikka julkisuudessa on ollut vahvasti
esillä kasvava saneerausvelka, saneeraukseen käytetyt investointimäärät eivät ole kasvaneet. ROTI 2019-raportin mukaan Suomen vesihuoltoverkoston saneeraustarve on erittäin merkittävä; viemäriverkostosta 12 %
(50 000 km) on erittäin huonossa kunnossa ja vesijohtoverkoston vastaava luku on kuusi prosenttia (100 000
km). Lisäksi kiinteistöjen vastuulla olevista tonttijohdoista suurin osa on huonokuntoisia.
AFRY Oy:n laatiman “Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040 mennessä” -raportista tehdyn Läntisen Suomen maakuntien yhteenvedon mukaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen vesihuoltolaitosten arvioidut korvausinvestointitarpeet ovat yhteensä noin 1 450 miljoonaa euroa ja vuosittainen korvausinvestointitarve noin 69
miljoonaa euroa. Korvausinvestointitarve on yli kolminkertainen nykyisin tehtyihin investointeihin verrattuna.
Investointitarve ja -vaje on suurin vesijohtoverkostossa ja lähes yhtä suuri myös jätevesiviemäriverkossa. Vuosittainen Lounais-Suomen vesihuoltolaitosten laskuttama vesimäärä on noin 42–43 miljoonaa kuutiota. Tämä
tarkoittaa sitä, että vesimaksuihin tulee sisältyä kuutiota kohden keskimäärin noin 1,6 euroa korvausinvestointeja varten.
Taulukko. Lounais-Suomen vesihuoltolaitosten saneerausinvestointitarve vuoteen 2040 (AFRY 2020)
Saneerauskohde
Satakunta
Varsinais-Suomi
Yhteensä
Vuosikustannus
milj. €
milj. €
milj. €
milj. €
Vesijohdot
250
373
623
29,7
Pohjavesilaitokset
17,3
58,1
75,4
3,6
Pintavesilaitokset
41
2
Tekopohjavesilaitokset
21
1
Vesitornit
19,5
0,9
Jätevesiviemärit
198
304
502
23,9
Jätevedenpumppaamot
44,9
2,1
Jätevedenpuhdistamot
57,1
65,7
122,8
5,8
Yhteensä
1449,6
69
Lounais-Suomessa korvausinvestointien osuus kaikista laitosten investoinneista on viime vuosien aikana ollut
keskimäärin noin 30–40 %. Kuitenkin hieman vajaalla 20 prosentilla laitoksista korvausinvestointien määrä on
ollut viime vuosina suurempi kuin uudisinvestointien määrä. Satakunnassa on sijoitettu prosentuaalisesti
enemmän saneeraukseen kuin Varsinais-Suomessa.
Liittynyttä asukasta kohden uudisinvestoinnit ovat olleet noin 110 euroa ja korvausinvestoinnit 20 euroa. Asukasta kohden uudisinvestointeja on tehty eniten Huittisissa. Korvausinvestointeja on tehty puolestaan eniten
Raumalla, jossa saneerauksen on panostettu noin 90 euroa jokaista liittynyttä asukasta kohden. Korkeimmillaan keskimääräiset kokonaisinvestoinnit ovat olleet Huittisissa, jopa yli 700 euroa liittynyttä asukasta kohden.
Alhaisimmat kokonaisinvestoinnit ovat olleet vain vajaa 10 euroa vuodessa liittynyttä asukasta kohden.
Jatkossa on todennäköistä, että investointitarpeet tulevat aikaisempaa enemmän painottumaan korvausinvestointeihin, koska verkostojen laajentamistarve on tulevaisuudessa melko vähäistä ja saneeraustarve kasvaa
niin verkostoissa kuin laitoksissakin.
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Kuva. Vesihuollon uudis- ja korvausinvestointien määrät kunnittain vuosina 2015–2019 (miljoonaa euroa).
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Vesihuollon toimintavarmuus ja häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltosektorilla tapahtuneiden häiriötilanteiden ja verkostojen heikentyneen tilan takia on katsottu, että
laitosten toimintavarmuuteen tulee panostaa aiempaa enemmän. Tämän johdosta myös vesihuoltolakiin lisättiin vuonna 2014 vaatimus toimintavarmuuden parantamisesta ja häiriötilanteisiin varautumisesta. Palvelujen
turvaamiseksi laitoksen on oltava yhteistyössä muiden samaan verkostoon liitettyjen vesihuoltolaitosten, kunnan, kunnan valvontaviranomaisten, pelastusviranomaisten, sopimuskumppanien ja asiakkaiden kanssa. Lisäksi vesihuoltolaitoksen on tehtävä rikinarviointi sekä laadittava ja pidettävä ajan tasalla suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta.
Lounais-Suomen alueella kaikki vesihuoltolaitokset ovat laatineet suunnitelman, jolla varaudutaan häiriötilanteisiin. Suunnitelmien taso on ollut vaihteleva ja niiden käyttökelpoisuuteen ja ajantasaisuuteen on jatkossa
kiinnitettävä nykyistä parempaa huomiota. Häiriötilanteiden varautumisharjoittelua on myös lisättävä. Nykyisellään suurimmalla osalla laitoksia harjoituksia ei ole tehty lainkaan.
Lounais-Suomen alueella tapahtuneet putkirikot, ja varsinkin Nousiaisten vesikriisi, osoittavat, että varautumiseen ja häiriötilanteiden hallitsemiseen on panostettava. Näissä on myös tullut konkreettisesti ilmi, että laitosten välinen alueellinen yhteistyö mahdollistaa paremman häiriötilanteista selviämisen.
Vedenhankintaa ja -jakelua sekä viemäröintiä ja jätevedenpuhdistusta käsittelevissä osioissa on mainittu toimenpiteitä pitkäjänteiselle vesihuoltotoiminnan varmistamiselle.

Arvio vesihuoltolaitosten nykytilasta

Lounais-Suomen alueen vesihuoltolaitokset ovat melko pieniä johtuen kummankin maakunnan kuntarakenteesta. 40 % kunnallisista laitoksista sekä kaikki vesihuolto-osuuskunnat ovat alle 5 000 liittyjän laitoksia. 5 000
liittyjää pidetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen teettämän selvityksen mukaan rajana sille, että laitoksella
on mahdollisuudet tulla kaikissa tilanteissa taloudellisesti hyvin toimeen.
Suurempi laitoskoko ja sen tuoma taloudellinen kestävyys mahdollistaa paremmat henkilöresurssit ja toiminnallisen joustavuuden. Laitoksilla, joiden henkilöstömäärä on vain 1–3 henkilöä, on vaikea selvitä kaikista vesihuoltolain vaatimista haasteista. Esimerkiksi päivystyksen järjestäminen tai sairauspoissaolojen korvaaminen ei
ole tällöin mahdollista vakinaisen henkilökunnan voimin. Suurempi laitoskoko mahdollistaa henkilöresurssien
tehokkaamman käytön. Pääosa henkilöstöstä voi panostaa tiettyyn osakokonaisuuteen laitoksen toiminnassa,
jolloin osaaminen ja tehokkuus lisääntyvät. Painetta sekä resurssien että osaamisen lisäämiseen on olemassa
varsinkin, kun viime vuosien aikana henkilöresurssit ovat eläköitymisen myötä olleet vähenemässä ja avautuneita virkoja ei ole täytetty. Osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointihaaste vesihuoltoalalle on tunnistettu jo vuosikymmenien ajan. Vesihuoltosektorilla on pitkään jatkunut osaajien ja ammattilaisten ikääntyminen. Asiaa on pidetty myös yhtenä merkittävimmistä laitoksiin kohdistuvista haasteista.
Kooltaan pienten laitosten ongelmia voidaan vähentää laitosten yhteistoiminnan lisäämisellä tai ulkoistamalla
palveluja. Laitokset voivat esimerkiksi ostaa päivystyksen hoidon, kaukovalvonnan tai operoinnin kaupalliselta
taholta. Kummassakin maakunnassa on jo olemassa laajaa ylikunnallista yhteistyötä muun muassa vedenhankinnan ja jätevedenpuhdistuksen osalta. Yhteistoimintamallia voisi yrittää laajentaa myös laitosten sisäisiin toimintoihin tai vaihtoehtoisesti ulkoistaa palveluja yhteisesti.
Vesihuoltolaitokset ovat vähitellen siirtymässä kuntien taseyksiköistä ja vastaavista kuntien liikelaitoksiksi tai
kuntien omistamiksi osakeyhtiöiksi. Laitosten organisaatiopohjan muuttuminen ei suoraan takaa toiminnan
laadun parantumista. Varsinkin tilanteessa, jossa yhtiöittämisen perusteena on kuntatalouden väliaikainen parantaminen ja tapa kerätä maksuja ”piiloverotuksena”, laitoksen talous voi heiketä entisestään ja varoja ei riitä
tarvittavaan henkilöstön lisäämiseen eikä verkostojen saneeraukseen. Yhtiöittäminen kuitenkin voi ainakin
teoriassa helpottaa laitosten yhdistämistä isommiksi yksiköiksi, jolloin toimintaan on saatavissa paremmat resurssit. Myös laitoksen siirtäminen kauemmaksi kuntien keskushallinnosta ja eriyttäminen taloudesta mahdollistaa laitoksen itsenäisemmän päätöksenteon sekä kestävän taloushallinnon.
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Varsinkin suuret vesihuoltolaitokset tulouttavat omistajakunnilleen vuosittain huomattavia määriä. Piiloverotuksena on käytössä muun muassa ylikorkoiset lainat ja kunnan taloutta tukevat yhtiöittämiset. Vesihuoltolain
perusteella kohtuullinen tuotto omistajalle on mahdollista, mutta samalla on taattava vesihuoltolaitokselle
edellytykset tarpeellisiin investointeihin ja varmistaa maksujen kustannusvastaavuus ehkäisemällä niiden käyttöä piiloverotukseen. Tulouttamisen kohtuullistamiseen olisi kiinnitettävä huomiota. Lisäksi kannattaisi harkita
tuloutuksen ohjaamista kunnalle kuuluvien vesihuoltotehtävien resurssointiin.
Laitosten erkaneminen etäämmälle kuntahallinnosta tekee todennäköisesti helpommaksi yleisesti tarpeena
olevan maksurakenteen muuttamisen paremmin kohdentuvaksi ja enemmän perusmaksujen suuntaan. Maksurakenteen muuttaminen parantaisi laitosten mahdollisuuksia panostaa entistä pitkäjänteisemmin saneeraukseen. Nykyinen saneerauksiin kohdennettu investointi on vain alle kolmasosa siitä, mitä saneerauksiin pitäisi investoida. Suurimmalla osalla laitoksia rankimmat saneerausvuodet ovat vielä edessä, joten oikealla valmistautumisella voidaan hillitä kulujen äkkinäistä kasvua. Taloudellisen varautumisen lisäksi myös hyvät riittävään pohjatietoon perustuvat saneeraustarveselvitykset ovat tarpeen.
Vesihuoltolaitosten olisi syytä panostaa entistä enemmän pitkäjänteiseen taloussuunnitteluun, jossa huomioidaan kehittämis- ja saneeraustarpeet vähintään seuraavalle kymmenelle vuodelle. Taloussuunnittelun tueksi
tarvitaan myös pitkäjänteistä kehittämissuunnittelua, johon voi yhdistää myös kunnan vesihuollon kehittämissuunnittelun.
Saneeraukseen investoimiseen on tulevina vuosina helpompi panostaa, koska nykyinen vesihuoltoverkko on
suhteellisen kattava. Myös tarvittavat jätevedenpuhdistamot ja suurin osa vedenottamoistakin on jo toteutettu. Useilla laitoksilla on kuitenkin sään ääri-ilmiöiden voimistuessa ilmennyt tarvetta veden toimittamisvarmuuden parantamiseen uusilla runkolinjoilla ja varmuusvesiyhteyksillä. Joten ihan kokonaan uudisrakentamiselta ei vältytä. Myös uudet kaava-alueet ja taajama-alueiden laajentuminen voivat edellyttää verkostojen laajentamista sekä paineenkorotuksia.
Uudisinvestointien tarve keskittyy tulevaisuudessa pääosin verkostojen ja laitosten digitalisointiin. Digitalisoinnin hyödyntäminen on jo alkanutkin lisääntyä. Digitalisoinnista on hyötyä vesihuoltoinfran kunnon seurannassa ja säilyttämisessä. Virtaaman mittaus, etäluenta, paineanturit, vuotovesimittaus sekä muu vesihuollon
monitorointi auttaa muun muassa verkostojen kunnon seurannassa. Näiden avulla saadaan laadittua laadukkaita saneeraussuunnitelmia, joilla voidaan toteuttaa oikea-aikaista ja suunniteltua saneerausta sen sijaan,
että paikataan ilmenneitä vuotoja. Saneeraus on jatkuvaa toimintaa. Tästä syystä saneerauksia tehtäessä on
syytä miettiä myös, miten tulevat saneeraukset on mahdollista toteuttaa helposti ja järkevin kustannuksin.
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Lounais-Suomen alueella useat pienet laitokset ovat esittäneet tarvetta laitosten yhdistymiselle tai vähintäänkin yhteistyön huomattavalle lisäämiselle. Aiemmin yhteistyö on pääosin kohdistunut vain poikkeusoloihin ja
palveluiden turvaamiseen esimerkiksi varayhteyksien kautta. Nykyään on nostettu esille muun muassa henkilöstön yhteiskäyttö sekä ostopalveluiden tarjoaminen yhteistyösopimuksien kautta toiselle laitokselle. Vesihuoltolaitosten yhdistämishankkeista on vireillä Ypäjän vesihuoltolaitoksen yhdistyminen Loimaan Vesiliikelaitokseen. Olisi toivottavaa, että tämä hanke käynnistäisi yhdistymisselvityksiä myös muualla.
Laitosten toimintavarmuuden ja varautumisen parantamiseen on edelleen kiinnitettävä huomiota. Suunnitelmien konkreettisuutta ja käyttökelpoisuutta on lisättävä ja huolehdittava niiden ajantasaistamisesta. Myös häiriötilanteiden harjoittelua on lisättävä. Normaalien häiriötilanteiden lisäksi on myös varauduttava ilmastonmuutosten ääri-ilmiöistä, kuten myrskytuhoista, tulvista ja kuivuudesta, selviytymiseen. Tulee myös huomioida, että edellä esitetyillä yhteistyön kehittämisellä, saneeraustoimien lisäämisellä, digitalisaatiolla ja pitkäjänteisellä talous-, resurssi- ja toimintasuunnittelulla luodaan vankka pohja häiriötilanteiden varalle.

Vedenhankinta ja -jakelu

Kuva. Lounais-Suomen toiminnassa olevat alueelliset talousvesiyhteistyöt.
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Terveellisen ja riittävän talousveden saanti on yksi tärkeimmistä yhdyskuntien välttämättömyyspalveluista.
Vedenhankinnan tulee olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Tulevaisuuden vedenhankinnan tarpeet tulee
huomioida tarkasti tämän päivän maankäytössä sekä pohjavesien ja vesivarojen käytössä ja suojelussa.
Vedenhankintaan vaikuttaa kulutusalueen läheisyydessä olevien vesilähteiden tyyppi, määrä ja laatu. Satakunnan ja Varsinais-Suomen pohjavesi- ja pintavesivarat ovat melko hyvät. Pääosa hyödynnettävissä olevista
pohja- ja pintavesivaroista sijaitsee kaukana lähellä rannikkoa sijaitsevista asutuskeskittymistä. Tämä on johtanut siihen, että Lounais-Suomen alueen vesihuoltolaitokset ovat yhdessä alueen viranomaisten kanssa tehneet
jo pitkään ylikunnallista yhteistyötä sekä päivittäisen vedensaannin, että varavesiyhteyksien osalta. Lähes
kaikki laitokset ovat varmistaneet vedenhankintaansa tekemällä varayhteyden toisen laitoksen verkostoon.
Yhteistä vedenhankintaa varten on perustettu useita yhteisiä vedenhankintaorganisaatioita, kuten tukkuvesiyhtiöitä. Yhteistä vedenhankintaa hoidetaan myös sopimusperusteisesti.
Viime vuosina ilmenneiden useiden kuivien jaksojen vuoksi vedenhankintayhteistyön kehittäminen on edelleen vahvasti esillä. Tälläkin hetkellä on vireillä monta hanketta, joiden avulla vedenhankinta on mahdollista
varmistaa pitkälle tulevaisuuteen. Kyseisiä hankkeita ovat muun muassa Etelä-Satakunnan ja Laitilan pohjavesihanke (jota on myöhemmin mahdollisuus kehittää tekopohjavesihankkeeksi), Salon vedenhankinnan kehittäminen, Pohjois-Satakunnan ja Lounais-Pirkanmaan yhteinen pohjavesihanke, Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämishanke sekä Läntisen vyöhykkeen vedenhankinnan yhteistyöhanke.
Lounais-Suomessa on 56 vesihuoltolaitosta, jotka vastaavat talousveden hankinnasta ja toimittamisesta. Näistä
49 laitosta vastaa myös viemäröinnistä. Lisäksi alueella toimii kuusi tukkulaitosta, jotka valmistavat talousvettä
ja toimittavat sitä alueen vesihuoltolaitoksille. Vesihuoltolaitosten lisäksi Lounais-Suomessa on muita vesihuolto-organisaatioita, jotka huolehtivat talousveden toimittamisesta ja osittain myös hankinnasta. Näitä
muita organisaatioita, kuten vesihuolto-osuuskuntia tai -yhtymiä, on noin 230 kappaletta. Ne toimittavat vettä
yhteensä noin 20 000 asukkaalle.

Vesilähteet

Satakunnan ja Varsinais-Suomen pohjavesi- ja pintavesivarat ovat melko hyvät. Vesivarojen hyödyntämistä on
vaikeuttanut se, että vesistöjen tila on pääosin ollut jo pitkään melko heikko vedenottoa ajatellen.
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Kuva. Vesihuoltolaitosten vedenoton jakautuminen vesilähteiden mukaan vuonna 2019.
Lounais-Suomen vesihuoltolaitoksista 41:llä (yli 70 % vettä toimittavista laitoksista) on omaa vedenottoa. Vain
kahdella vesihuoltolaitoksella vedenotto tapahtuu yksinomaan pintavedestä. Loput laitokset käyttävät pohjavettä tai tekopohjavettä (kuva yllä). Eniten käytössä olevia ottamoita on Salon Vedellä (26 kappaletta).
Noin puolet (52 %) Lounais-Suomen talousvedestä on tekopohjavettä. Pohjaveden osuus on noin kolmannes
(35 %) ja pintaveden vain hieman yli kymmenesosa (13 %) talousvedestä. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden
aikana muutos vedenhankinnassa on ollut huomattavaa, koska vuonna 1998 lähes puolet vedenhankinnasta
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perustui pintaveteen. Vettä pumpataan käyttöön vuodessa noin 53–54 miljoonaa kuutiota. Pumpatun veden
määrä on noussut vuodesta 1999 noin 2 miljoonaa kuutiota.
Varsinais-Suomessa, jossa ei ole niin paljon hyödynnettävissä olevaa luontaista pohjavettä kuin Satakunnassa,
suurin osa (61 %) käytetystä vedestä on tekopohjavettä. Pohjaveden osuus on vajaa kolmannes ja pintaveden
vain kymmenesosa. Satakunnan osalta lähes puolet talousvedestä otetaan pohjavedenottamoilta. Tekopohjavettä on noin kolmannes ja pintavedestä tehtävää talousvettä vajaa 20 %.
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Kuva. Vedenottomäärät vesilähteittäin vuosina 1999, 2014 ja 2019 (milj. m3/a).
Tekopohjavettä valmistaa Porin Vesi pääosin Porin kaupungin käyttöön ja Turun Seudun Vesi Oy yhteensä seitsemän Turun seudulla toimivan laitoksen käyttöön. Lisäksi Euran kunnan vesihuoltolaitoksen vedestä osa on
omalla laitoksella valmistettua tekopohjavettä.
Pintavettä käytetään pääasiallisena raakavesilähteenä Uudessakaupungissa ja Raumalla, joissa kummassakin
on oma pintavesilaitos. Uudenkaupungin Veden raakavesi saadaan Makeanvedenaltaasta ja Rauman Veden
raakavesi Eurajoesta sekä Lapinjoesta. Uudenkaupungin Veden vettä ostavat myös Kustavin, Taivassalon ja
Vehmaan vesihuoltolaitokset sekä osittain myös Pyhärannan kunnan vesihuoltolaitos.
Paraisten kaupungin osalta pääosa vedestä on tukkulaitokselta ostettua tekopohjavettä, mutta Nauvon ja
Korppoon saarilla käytetään paikallista pohjavettä. Lisäksi Korppoossa ja Houtskarissa on käytössä pintavesilaitokset, joissa raakavetenä käytetään merivettä.
Osassa laitoksista pääosa toimitetusta vedestä ostetaan omista ottamoista huolimatta toiselta laitokselta.
Syynä tähän on yleensä joko omilta ottamoilta saatavan veden vähäinen määrä tai sen huono laatu ja käsittelystä kalleus. Vaikka laitoksen vedenhankinta olisikin ainoastaan omien ottamoiden varassa, on useimmilla laitoksilla yhteys toisen laitoksen verkkoon varaveden saamiseksi. Noin puolet (25 kpl) vettä toimittavista vesihuoltolaitosta on pelkän ostoveden varassa.
Lounais-Suomen alueen vesihuolto-osuuskunnat ostavat talousvetensä joko kunnallisilta laitoksilta tai heillä on
oma vedenottamo. Omia pohjavedenottamoja on käytössä lähinnä suurien harjujaksojen läheisyydessä sijaitsevilla toimijoilla. Pääosa ottamoista sijaitseekin Pohjois-Satakunnassa ja Salossa. Oma vedenottamo on noin
80 osuuskunnalla tai muulla pienellä vesihuolto-organisaatiolla. Näiden kautta vettä toimitetaan noin 11 000
asukkaalle. Suurin osa oman ottamon varassa olevista on pieniä vesiyhtymiä (alle 50 asiakasta). Yksi alueen
osuuskunnista valmistaa talousveden merivedestä.
Vedenhankinnan varmistamiseksi ja parempien vesilähteiden löytämiseksi Lounais-Suomen alueella on vireillä
useita vedenhankintahankkeita. Niihin liittyy myös uusiin vesilähteisiin liittyviä pohjavesitutkimuksia sekä
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pohjavedenottolupien hakemista. Näidenkin, kuten nykyään useiden muidenkin, hankkeiden toteutusta hankaloittaa toteutusalueella esiintyvä kansalaisten vastustus. Vedenoton kautta turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömän talousveden saanti. Ilman toimivaa vedenhankintaa ei voida taata kuntien asukkaille riittävää vesimäärä esimerkiksi poikkeuksellisten olojen aikana. Pohjaveden pintojen tai jopa alueen pintaveden laskuun syyllistä haettaessa otetaan kohteeksi usein kunnallinen vedenotto, vaikka syynä saattavat
olla muuttuneet ilmasto-olosuhteet tai maankäytössä tapahtuneet muutokset. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt ovat jo nyt aiheuttaneet ongelmia vedenhankintaan. Lisäksi monet maankäyttöön liittyvät
toimet, kuten esimerkiksi soiden kuivatus tai maanpinnan peitto läpäisemättömällä materiaaleilla (esimerkiksi
asfaltti) on vähentänyt syntyvän pohjaveden määrää.

Vedenkäsitely

Yli kolmasosa Lounais-Suomessa käytettävästä talousvedestä on pohjavettä. Koska pohjavesi on usein luontaisesti puhdasta, sen käsittely on usein helppoa ja edullista. Vuonna 2019 Lounais-Suomen vesihuoltolaitoksista
37:llä oli vähintään yksi vedenottamo käytössä. Alueella oli toiminnassa yhteensä 126 pohjavedenottamoa.
10 % pohjavedenottamoista vesi pumpattiin verkostoon ilman minkäänlaista käsittelyä. 15–20 ottamolla ainoana käsittelymenetelmänä oli veden desinfiointi. Alkalointi tai desinfiointi tai molemmat olivat käytössä 70
% ottamoista (joko molemmat yhdessä tai vain toinen). Raudan ja mangaanin käsittely oli käytössä 24 %, hiekkasuodatus vajaalla 20 % ja reilulla 10 % ilmoitettiin olevan käytössä jokin muu käsittelymenetelmä. Muutamalla laitoksella veden puhdistamiseen käytetään selkeytystä, aktiivihiilisuodatusta tai otsonointia.
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Kuva. Pohjavedenottamoilla käytettävät käsittelymenetelmät ja niiden käyttö Lounais-Suomessa (kpl). Osalla
ottamoista on käytössä enemmän kuin yksi käsittelymenetelmä. Oranssi viiva kuvaa vuonna 2019 käytössä olleiden vedenottamoiden määrää (126 kpl).
Alkalointia, jota käytettiin yli puolella ottamoista, tarvitaan veden alhaisen pH:n nostamiseksi. Alkaloinnissa
käytetään yleisimmin lipeän syöttöä tai kalkkikivisuodatusta. Useilla ottamoilla on tarpeen poistaa myös rautaa
ja mangaania, johon käytetään joko hidassuodatusta, pikasuodatusta tai kemiallista saostusta. Laitilan–Mynämäen seudun rapakivialueella pohjavedessä on yleisesti korkeita fluoripitoisuuksia, joiden poistoon käytetään
joko käänteisosmoosia tai nanosuodatusta. Viime vuosina pohjaveden desinfiointi on lisääntynyt muun muassa
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ultraviolettilamppujen käytön myötä. Vedenottamolta lähtevän veden desinfiointi UV-säteilytystä käyttäen on
edullinen ja tehokas tapa varmistaa talousveden hyvä mikrobiologinen laatu.
Porin Veden ja Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjavesilaitoksilla on käytössä monivaiheinen kemiallinen raakaveden esikäsittely ennen veden maahan imeyttämistä. Lisäksi käyttöön lähtevä vesi desinfioidaan. Uudenkaupungin ja Rauman pintavesilaitoksilla käytetään monivaiheista kemiallista vedenkäsittelyä sekä desinfiointia.
Paraisten Houtskarin ja Korppoon pienillä merivesilaitoksilla on käytössä käänteisosmoosilaitteistot desinfiointeineen.
Vedentuotanto on yksi energiaintensiivisimpiä toimintoja vesihuoltosektorilla. Vedentuotantoon kuluva energia riippuu vedenkäsittelymenetelmien tarpeesta. Laitokset, joilla pohjaveden käsittelytarve on kevyt tai sitä ei
ole, pääsevät energiakulutuksen osalta keskimäärin alle 0,5 kilowattituntiin käsiteltyä vesikuutiota kohden.
Laitoksilla, joilla pohjaveden käsittelytarve on suurempi, vedentuotannon energiankulutus on keskimäärin 0,6–
0,8 kilowattituntia käsiteltyä vesikuutiota kohden. Tekopohjaveden ja pintaveden tuotannon energiankulutus
on vastaavalla tasolla.
Hyvän vedenkäsittelyn ja toisaalta puhtaan pohjaveden ansiosta Lounais-Suomessa käytettävän talousveden
laatu on pääosin erittäin hyvä ja laatuvirheitä on vähän.

Vedenjakelu ja -kulutus

Yhteisen vedenjakelun piirissä on Lounais-Suomessa 93 % (Varsinais-Suomi 92 % ja Satakunta 96 %) väestöstä.
Yhteensä yli 649 000 asukasta (Varsinais-Suomi noin 440 000 ja Satakunta noin 208 500) saa talousvetensä vesihuoltolaitosten jakamana. Vesijohtoon liittyneitä on nykyään noin 36 000 asukasta enemmän kuin vuonna
1998. Käytetyn veden määrä on viime vuosina ollut 41–43 miljoonaa kuutiota. Veden ominaiskulutus oli
vuonna 2019 noin 210 litraa asukasta kohti vuorokaudessa (Varsinais-Suomessa 206 ja Satakunnassa 219
l/as/d). Se on laskenut vuoden 1997 jälkeen noin 50 litralla asukasta kohti. Koska myydystä vedestä noin 60 %
menee kotitalouksille, jokainen Lounais-Suomessa asuva käyttää omiin tarpeisiin vettä noin 126 litraa vuorokaudessa.
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Kuva. Vesijohdon liittymisprosentit Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.
Varsinais-Suomen ja Satakunnan ominaisvedenkulutuksessa on havaittavissa laskeva trendi. Ominaisvedenkulutuksen laskuun on vaikuttanut vähän vettä kuluttavien vesikalusteiden sekä asuntokohtaisen vedenkulutuksen mittaamisen lisääntyminen. Suurimpana syynä voidaan kuitenkin pitää teollisuuden vedenkulutuksen pienenemistä.
Lounais-Suomen alueella on myös yli 200 vesihuolto-osuuskuntaa tai muuta pientä vesihuoltotoimijaa, jotka
toimittavat asiakkailleen vettä. Näiden asiakkaana on yli 16 000 asukasta.
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Suurimpia vedenkuluttajia kunnan asukkaiden ja mökkiläisten lisäksi on elinkeinotoiminta (mm. kemian-,
lääke-, elintarvike-, öljynjalostusteollisuus, karjatalous). Noin 30 % myydystä vedestä menee elinkeinotoiminnan tarpeisiin.
Lounais-Suomessa verkostoon pumpatusta vedestä laskuttamattoman veden osuus on viimeisten viiden vuoden aikana ollut keskimäärin 12–14 % elin noin 8,3 miljoonaa kuutiota vuodessa (Varsinais-Suomi 5,6 ja Satakunta 2,7 milj. m3). Laitoskohtaiset kuten myös vuosittaiset vaihtelut ovat todella suuria. Laskuttamattomassa
vedessä on vuotovesien lisäksi mukana myös laitosten käyttämä huuhteluvesi, mahdollinen sammutusvesi
sekä laitoksen kunnan muihin toimintoihin luovuttama vesi (esimerkiksi kasteluvesi, luistelukenttien jäädytys
ja katujen pesu).

Kuva. Lounais-Suomen vesihuoltolaitosten laskuttamattoman veden määrä prosentteina vuosina 2015–2019.
Tiedot on koottu VEETI-tietojärjestelmästä. Suorakaiteen alueet kattavat 75 % kunkin kategorian vesihuoltolaitoksista. Janan päätepisteet kuvaavat minimi- ja maksimiarvoja.
Kymmenellä kunnallisella laitoksella laskuttamattoman veden määrä on vuosittain yli 20 %. Suurin laitoskohtainen laskuttamattoman veden määrä on jopa yli 50 %. Laskuttamattoman veden suuri määrä viestii vuotovesimäärän lisääntymisestä ja verkoston kunnon rapautumisesta. Vesihuoltolaitokseksi luokiteltujen osuuskuntien
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laskuttamattoman veden määrä oli alhainen, mikä johtuu siitä, että niiden vesijohtoverkot ovat melko uusia.
Kunnallisten vesihuoltolaitosten laskuttamattoman veden määrää lisää myös muuhun käyttöön käytetty vesi.
Huolestuttavaa on, että tilastojen mukaan vain yksi kunnallinen vesihuoltolaitos on päässyt viiden viimeisen
vuoden aikana yleisesti käytössä olevaan tavoitteeseen eli laskuttamattoman veden määrä on ollut pysyvästi
alle 10 %. Alueen suurimmat laitokset, Turun Vesihuolto Oy ja Porin Vesi ovat saaneet vuotovesiprosenttiaan
pääsääntöisesti laskemaan. Tästä huolimatta koko alueen keskimääräinen vuotoprosentti ei ole laskenut, mikä
kielii pienten laitosten verkoston heikkenevästä tilasta. Pienten laitosten (alle 5 000 liittyjää) laskuttamattoman veden osuuden vaihteluväli on suuri (alla oleva kuva). Pienemmillä laitoksilla on todennäköisesti myös
puutteita vuotovesitietojen kirjauskäytännöissä. Suurilla laitoksilla (yli 20 000 liittyjää) vaihteluväli on pienempi
ja vuotovesien määrä on ollut selvästi laskussa viimeisen kolmen vuoden aikana.
Laskuttamattoman veden määrän lisäksi verkostojen kuntoa voidaan arvioida myös verkostopituuteen suhteutettujen putkirikkojen määrän avulla.

Kuva. Putkirikkojen määrä (kpl/100 km) Lounaisessa Suomessa. Suorakaiteen alueet kattavat 75 % vesihuoltolaitoksista. Valtaosa Varsinais-Suomen ja Satakunnan laitoksista pääsee putkirikoissa alle Läntisen Suomen
keskiarvon.
Vaikka vedenotto tapahtuu monin paikoin yhteisten tukkuvesilaitosten toimesta, vedenjakelu tapahtuu kunnallisten vesihuoltolaitosten ja yksittäisten vesihuolto-osuuskuntien toimesta. Vedenjakelijat ovat vastuussa
verkostonsa alueella jakamansa talousveden laadusta.

Elinkeinoelämän vedenkulutus
Suurimpia vedenkuluttajia kunnan asukkaiden ja mökkiläisten lisäksi on elinkeinotoiminta (mm. kemian-,
lääke-, elintarvike-, öljynjalostusteollisuus). Myös karjatalous on useiden kuntien alueella merkittävä vedenkäyttäjä. Sairaaloiden ja hoitolaitosten vedenkäyttö ei ole määrällisesti suurta mutta niiden osalta veden toimittaminen pitää turvata kaikissa tilanteissa. Myydystä talousvedestä noin 30 % menee elinkeinotoiminnan
tarpeisiin (Varsinais-Suomi 27 % ja Satakunta 32 %). Elinkeinoelämän käyttämän veden jakaantuminen eri toimialaoille on esitetty seuraavalla sivulla olevassa kuvassa.
Pääosa Lounais-Suomen elintarviketeollisuudesta on liittynyt yleiseen vedenjakeluverkostoon. Samoin muu
teollisuus, missä käytetään vettä kohtuullisessa määrin. Sen sijaan raskas teollisuus hoitaa vedenhankintansa
ainakin prosessiveden osalta itse. Näin toimivat esimerkiksi Harjavallan metalliteollisuus, Eurajoen ydinvoimalat, Rauman puunjalostusteollisuus ja Uudenkaupungin lannoitetehdas.
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Kuva. Elinkeinoelämän käyttämän veden jakaantuminen eri toimialaoille.
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Arvio vedenhankinnan ja jakelun nykytilasta

Lounais-Suomen vedenhankinnassa on tapahtunut viimeisten 20 vuoden aikana suuri muutos, kun on siirrytty
pääosin teko- tai pohjaveden käyttöön. Tähän on päästy laajalla alueellisella yhteistoiminnalla.
Vedenhankintaa kehitetään edelleen usean yhteishankkeen voimin, joissa on tarkoitus ottaa käyttöön vielä
hyödyntämättömiä pohjavesivaroja tai turvautua tekopohjaveden käyttöön. Myös nykyisten tekopohjavesilaitosten käytön laajentamishankkeita on käynnissä. Näiden hankkeiden yhteydessä on mahdollista parantaa jo
aiemminkin hyvällä tasolla ollutta varavesiyhteysverkkoa. Tämä onkin tarpeellista, koska ilmastonmuutoksen
eteneminen on tuonut uhan pitkien kuivakausien esiintyvyyden lisääntymisestä.
Nykyinen vedenhankinta on pääosin hyvällä tolalla, vedenjakelun varmuus on hyvä ja veden laatu on sekä entistä parempien vesilähteiden että parantuneen vedenkäsittelyn ansiosta pääosin moitteetonta. Ongelmaksi
on viime vuosina muodostunut uusien vesilähteiden hyödyntämisen vaikeus, joka johtuu suuresta alueellisesta
vastustamisesta. Tämä selittynee osittain lisääntyneestä yhteisten hankkeiden vastustamisesta, mikä on havaittavissa esimerkiksi myös tuulivoimala- ja vesistösäännöstelyhankkeiden valmistelussa. Lähivuosien pitkien
kuivakausien vaikutukset on usein myös yhdistetty pohjavedenottoon, vaikka viime vuosikymmeninä laajentunut metsäojitus, salaojitetut pellot ja isot soranottoalueet vaikuttavat huomattavasti pohjaveden muodostumiseen sekä virtauksiin ja siten lisänneet kuivuuden vaikutuksia. Asukkaat eivät ole mieltäneet täysin vedenhankinnan tärkeyttä ihmisen perushyödykkeenä, jonka varmistaminen ja laadun takaaminen on yhdyskuntien toiminnan kannalta välttämätöntä. Näihin asenteisiin pitäisi pyrkiä vaikuttamaan. Esimerkiksi selvityksillä tulee
osoittaa pohjavedenpinnan laskun todelliset syyt. Lisäksi eri yhteyksissä tulee korostaa vedenhankinnan välttämättömyyttä yhdyskuntien toiminnan kannalta.
Vaikka vedenhankintayhteistyö on jo pitkään sujunut hyvin ja suurimpiin hankkeisiin on saatu perustettua yhteisiä tukkuvesilaitoksia, vesihuoltolaitosten sisäisiin toimintoihin liittyvä yhteistyö tai laitosten yhdistäminen
eivät ole edenneet. Tähän olisi kuitenkin tarvetta, koska nykyinen laitoskoko on niin pieni, että monet kunnallisetkin vesihuoltolaitokset joutuvat kamppailemaan niin taloudellisten kuin henkilöstöresurssien puutteiden
kanssa. Samasta ongelmasta kärsivät myös vesihuolto-osuuskunnat.
Laskuttamattoman veden osuus pumpatusta vedestä on pienillä laitoksilla jatkuvassa nousussa. Tämä johtunee vesijohtoverkoston kunnon huononemisesta. Saneeraukseen pitäisi pystyä panostamaan huomattavasti
nykyistä enemmän. Vesiverkoston kunnosta huolehtiminen ja vuotovesien hallinta vaikuttaa merkittävästi
myös talousvedenhankinnan ja johtamisen energiatehokkuuteen.

42

Viemäröinti ja jätevedenkäsitely
Jätevesihuolto ja viemäröinti on kehittynyt Lounais-Suomen alueella viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi. Alueellinen jätevesiyhteistyö on lisääntynyt ja jätevedenpuhdistus keskittynyt isoihin ja tehokkaisiin
yksikköihin, joiden ansiosta jätevesikuormitus vesistöissä on selvästi vähentynyt. (Kuva alla).

Kuva. Alueellinen jätevesiyhteistyö Lounais-Suomessa. Yhteistyön kautta puhdistamoiden määrä on vähentynyt
alle puoleen. Pomarkun kunta on rakennuttamassa siirtoviemärin johtaakseen jätevedet Porin Veden Luotsinmäen keskuspuhdistamolle.
Kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden määrä on vähentynyt kahdessakymmenessä vuodessa (1998–2019) 91
puhdistamosta 37 puhdistamoon (Satakunta 17 kpl ja Varsinais-Suomi 20 kpl). Keskittämisen ansiosta myös
pistekuormitus on vähentynyt ja monet joet ovat vapautuneet yhdyskuntien jätevesikuormituksesta kokonaan
(esimerkiksi Aurajoki, Raisionjoki, Hirvijoki, Laajoki, Sirppujoki ja Lapinjoki). (Kuva seuraavalla sivulla).
Suurin osa Lounais-Suomen kunnista käsittelee jätevetensä yhteistyössä muiden laitosten kanssa. Alueellisista
puhdistamoista suurin on Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo. Siellä käsitellään yhteensä 14 kunnan, noin 300 000 asukkaan, jätevedet. Porin Veden Luotsinmäen keskuspuhdistamolle
johdetaan noin 120 000 asukkaan jätevedet viiden kunnan alueelta. Vakka-Suomen Veden Häpönniemen puhdistamolla puhdistetaan neljän kunnan jätevedet. Rauman metsäteollisuuden yhteispuhdistamolle sekä Merikarvian puhdistamolle johdetaan kahden kunnan alueella syntyvät jätevedet. Puhdistamoiden määrä on vähentynyt myös kuntaliitosten kautta. Kemiönsaaren kunnassa jätevedenkäsittely on keskitetty kolmen entisen
puhdistamon sijaan yhteen yksikköön. Salon kaupungissa 10 entisen kunnan jätevesistä seitsemän vedet käsitellään Liikelaitos Salon veden keskusjätevedenpuhdistamolla (viiden jätevedenpuhdistamon toiminta on lopetettu).
Ylimaakunnallista yhteistyötä toteutetaan Huittisten Puhdistamo Oy:n puhdistamolla, jossa puhdistetaan Huittisten jätevesien lisäksi myös Pirkanmaan maakunnan puolelta Sastamalan ja Punkalaitumen jätevedet sekä
Loimaan Veden puhdistamolla, jonne tulevat myös Ypäjän jätevedet Kanta-Hämeen maakunnan puolelta.
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Kuva. Lounais-Suomen yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen kehitys vuosina 1998–2019.
Lounais-Suomen osalta lähes kaikki suurimmat taloudellisesti järkevät yhteispuhdistamot ovat jo pääosin toteutuneet. Pomarkun jätevesien siirto Poriin on lähiaikoina toteutumassa viimeisten tällaisten joukossa. Lisäksi
neljä pientä paikallista puhdistamoa on lopettamassa toimintansa ja siirtämässä jätevetensä kunnan vesihuoltolaitoksen puhdistamolle.
Lounais-Suomessa on vesihuoltolaitosten lisäksi yli 70 muuta vesihuolto-organisaatiota, jotka vastaavat yhteensä yli 5 000 asukkaan jäteveden viemäröinnistä. Näistä neljällä on oma jätevedenpuhdistamo. Muut johtavat jätevedet toisen laitoksen verkoston kautta jätevedenpuhdistamoille puhdistettavaksi.
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Kuva. Lounais-Suomen yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot vuonna 2020.

Liityjä- ja jätevesimäärät

Vesihuoltolaitosten järjestämän yhteisen viemäröinnin piirissä on noin 80 % Lounais-Suomen väestöstä. Yhteensä yli 560 000 asukasta (Varsinais-Suomi 395 000 ja Satakunta 165 000) johtaa jätevetensä yhteiseen jätevesiverkostoon. Verkostoon liittyneiden määrä on noussut 20 vuodessa noin 30 000 asukkaalla (kuva seuraavalla sivulla).
Jätevedenpuhdistamoille käsiteltäväksi tuleva jätevesimäärä on vuosina 2015–2019 ollut 63–73 miljoonaa kuutiota vuodessa. Jätevesimäärät ovat pienentyneet noin 10 % kahdessakymmenessä vuodessa (kuva seuraavalla
sivulla).
Vesihuoltolaitosten lisäksi Lounais-Suomessa on lähes sata muuta vesihuolto-organisaatiota, jotka vastaavat
yhteensä yli 5 000 asukkaan jäteveden viemäröinnistä.
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Kuva. Viemäriverkon liittymisprosentit Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Kuva. Lounais-Suomen jätevedenpuhdistamoilla käsitellyt jätevesimäärät maakunnittain vuosina 1998–2019.
Puhdistamoille johdetuissa jätevesissä on paljon vuoto- ja hulevesiä, joka näkyy vertailemalla vuosittaisten sadekertymien ja jätevesien määrää. Vuotovesien määrään vaikuttaa muun muassa huonokuntoinen viemäriverkosto, vuodot viemärikansista, läpäisemättömän rakennetun maan pinta-ala ja sekaviemäröinnin määrä.
Lounais-Suomessa laskutetun jäteveden määrä on keskimäärin vain noin puolet kokonaisjätevesimäärästä.
Näin ollen verkostoihin pääsee vuotovettä noin 30 miljoonaa kuutiota vuodessa. Vuotovesimäärät voivat kasvattaa puhdistamolle tulevan vesimäärän hetkellisesti tai jopa muutamien päivien ajaksi nelinkertaiseksi. Tällöin puhdistamolla ei saavuteta lupaehtojen mukaisia puhdistustuloksia ja osa käsittelemättömästä jätevedestä joudutaan johtamaan verkoston kapasiteetin ylityttyä suoraan maastoon tai vesistöön jo ennen puhdistamolle saapumista. Myös puhdistamolla voidaan joutua tekemään ohijuoksutuksia, jolloin osa vesistä jää käsittelemättä tai käsitellään vain osittain. Luvut ovat vastaavaa tasoa molemmissa maakunnissa.
Vuosina 2016 ja 2018 sadekertymä oli Lounais-Suomessa 20–30 % normaalia pienempi. Näiden vuosien vähäinen sademäärä näkyy noin 15 % pienempänä kokonaisjätevesimääränä (yllä oleva kuva). Suurten laitosten
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(liittyjämäärä yli 20 000) keskimääräinen laskuttamattoman jäteveden määrä on vuosina 2016 ja 2018 ollut
pienin verrattaessa muihin laitoskokoihin. Sadannan vaikutus korostuu suurten laitosten jätevesimäärissä.
Vuoto- ja hulevesimääriä ei ole saatu juurikaan vähennettyä viimeisten vuosikymmenien aikana. Tavoitetilan
vuotovesimäärään on vielä runsaasti matkaa. Kunnallisista vesihuoltolaitoksista vain Merikarvian ja Säkylän
vesihuoltolaitokset ovat viimeisten viiden vuoden aikana saavuttaneet vuosittain alle 30 %:n tavoiterajan.

Kuva. Lounais-Suomen vesihuoltolaitosten laskuttamattoman jäteveden määrä prosentteina vuosina 2015–
2019. Tiedot on jaettu liittyjämäärän mukaisiin luokkiin. Laatikot kattavat 75 % kunkin kategorian vesihuoltolaitoksista. Janan päätepisteet kuvaavat minimi- ja maksimiarvoja.

Jätevedenkäsitely

Monet Lounais-Suomen kunnista tekevät ylikunnallista yhteistyötä jätevesienpuhdistuksessa, kokoamalla jätevesiä suurille keskuspuhdistamoille. Pääosa näistä alueella toimivista suuremmista jätevedenpuhdistamoista
ovat prosesseiltaan biologiskemiallisia rinnakkaissaostus- tai jälkisuodatuslaitoksia. Pienemmät laitokset ovat
puolestaan usein prosessityypiltään bioroottorilaitoksia, panospuhdistamoita tai maasuodatuslaitoksia. Suurin
osa jätevedenpuhdistamoista pääsee ympäristöluvissa asetettuihin puhdistustavoitteisiin. Osalla jätevedenpuhdistamoita on kuitenkin haasteita päästä puhdistustavoitteisiin muun muassa suurien hule- ja vuotovesien,
teollisuusjätevesien, toimintahäiriöiden tai toimimattoman puhdistamoprosessin takia.
Kokonaisfosforin poisto on jätevedenpuhdistamoilla tehostunut 1990-luvun lopun tasosta (kuva seuraavalla
sivulla). Jätevedenpuhdistamolle tulevan fosforin kokonaismäärä on säilynyt vuosien aikana melko samalla tasolla, mutta puhdistamolta lähtevän fosforin määrä on vähentynyt noin kolmasosaan 1990-luvun lopun määristä. Samaan aikaan jätevesimäärissä ei ole tapahtunut suurta muutosta (kuva seuraavalla sivulla), mutta jätevedenpuhdistamoiden määrä on pudonnut noin puoleen. Tämä kertoo osaltaan jätevedenpuhdistuksen tason
yleisestä kehittymisestä ja suurempien puhdistusyksiköiden puhdistustehosta.
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Kuva. Kokonaisfosforin tulo- ja lähtökuormat jätevedenpuhdistamoilla vuosina 1998–2015.
Kokonaistypen poisto on niin ikään tehostunut. Puhdistamolle tulevan kokonaistypen määrä on lisääntynyt
viime vuosina, mutta puhdistamolta lähtevän typen määrä on vähentynyt puoleen 1990-luvun lopun määristä.
(kuva alla).
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Kuva. Kokonaistypen tulo- ja lähtökuormat jätevedenpuhdistamoilla vuosina 1998–2015.
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Runsaat hule- ja vuotovedet aiheuttavat puhdistusprosessin heikkenemistä ja ylivuotojen vuoksi myös osa jätevesistä jää kokonaan käsittelemättä. Osalla alueen puhdistamoista on laaja sekaviemäröintialue, joka aiheuttaa sateiden yhteydessä jatkuvasti runsaita ylivuotoja. Saneeraustarve on suuri yleisesti lähes kaikkien laitosten verkostoissa ja pienemmillä jätevedenpuhdistamoilla. Huomiota tulisi kiinnittää myös kiinteistöjen kuivatusvesien ohjaamiseen jätevesiviemärin sijasta hulevesiviemäriin.
Suurimpien puhdistamoiden puhdistuskapasiteetti mahdollistaisi green-deal sopimusten tekemisen, jossa lainsäädäntöä ankarampien tavoitteiden avulla tavoitellaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Tällaisia ratkaisuja on jo tehty Turun seudun puhdistamo Oy (Tsp) Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla ja niitä ollaan kehittelemässä muun muassa Porin Veden Luotsinmäen ja Huittisten Puhdistamo Oy:n puhdistamoilla.
Jätevedenkäsittely on vesihuoltolaitosten energiaintensiivisintä toimintaa. Lounais-Suomen puhdistamoilla
jätevedenpuhdistuksen energiankulutus on ollut keskimäärin noin 1,1 kilowattituntia puhdistettu vesikuutiota
kohden. Puhdistuksen energiankulutus vaihtelee kuitenkin suuresti riippuen puhdistusmenetelmistä, puhdistamon koosta ja puhdistustavoitteista. Suuremmilla puhdistamoilla puhdistuksen energiankulutus on selvästi
pienempi jätevesimäärään nähden verrattuna kuin pienemmillä puhdistamoilla.

Kuva. Jätevedenpuhdistuksen energiankulutus (kWh/m3) jaettuna kolmeen eri kokoluokkaan käsitellyn jätevesimäärän perusteella. Suorakaiteen muotoinen laatikko kattaa 75 % kunkin kategorian vesihuoltolaitoksista. Janan päätepisteet kuvaavat minimi- ja maksimiarvoja.
Jätevesiverkon, puhdistuksen ja jatkokäsittelyn energiankulutustaseeseen voidaan vaikuttaa useilla osilla. Esimerkiksi Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla energiankulutuksen on kiinnitetty huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Kakolanmäen jätevedenkäsittelyyn kuluvasta energiasta (sisältäen
pumppauksen sekä kiinteistöjen ja laitteistojen sähkön ja lämmön tarpeen) saadaan yli puolet katettua ylijäämälieteen biokaasutuksessa syntyvällä energialla. Kakolanmäellä on lisäksi lämpöpumput kaukolämmön ja
kaukokylmän verkostoihin liitettynä, jotka hyödyntävät jäteveteen sitoutunutta lämpöenergiaa. Nämä pumput
tuottavat energiaa yhdeksänkertaisesti koko jätevedenkäsittelyyn kuluvaan energiaan nähden. Kakolanmäki on
siis energiaa tuottava laitos. Jäteveden sisältämä lämpöenergia vaihtelee kausittaisten sateiden takia, koska
vuotovesien määrä on arviolta 30–40 %.
Jatkossa jätevedenpuhdistukselle uusia haasteita tuovat mahdolliset vaatimukset kemiallisten yhdisteiden, lääkeainejäämien ja mikromuovien poistamisesta. Lisäksi hule- ja jätevesijärjestelmien toteutuksessa tulee varautua ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin esimerkiksi tulvien muodossa.

Jätevesilieteet

Lounais-Suomen jätevedenpuhdistamoilla syntyi vuonna 2018 lietettä noin 21 000 tonnia kuiva-aineena mitattuna, josta noin 66 % Varsinais-Suomessa ja 34 % Satakunnassa. Suurin osa Lounais-Suomen jätevedenpuhdistamoiden jätevesilietteistä käsitellään biokaasulaitoksilla. Muutamien laitosten lietteet käsitellään
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puhdistamon yhteydessä joko kompostointikentällä kompostoimalla tai mädättämällä mädättämössä. Jätevesilietteiden käsittely, hyödyntäminen ja tilastointi on vaikeaa, koska sama liete saatetaan joutua käsittelemään
useampaan kertaan eri menetelmillä ja eri laitoksilla. Tämän lisäksi lietteen hyötykäyttöön liittyy omat erityiskysymyksensä.
Alueella toimii neljä suuren mittaluokan biokaasulaitosta, joista Gasum Topinojan ja Gasum Huittisten laitokset
ottavat vastaan puhdistamolietteitä. Lisäksi toimialueen puhdistamolietteitä käsitellään Forssan Envor Group:n
biokaasulaitoksella. Biokaasulaitoksista käsittelyn tuloksena saadaan biokaasua käytettäväksi energiana ja
polttoaineena sekä biokaasun valmistuksen sivuvirtoina syntyvää nestemäistä ja kiinteää ravinnerikasta mädäterejektiä. Mädäterejektistä voidaan jatkojalostaa maanparannus ja lannoitevalmisteita, joita hyödynnetään
viherrakentamiseen ja maatalouteen.
Käsittelymenetelmien kehittyminen on johtanut jätevesilietteiden laadun parantumiseen alueella ja jätevesilietteitä saadaankin entistä paremmin hyödynnettyä esimerkiksi energiana, viherrakentamisessa ja maatalouskäytössä. Varsinais-Suomen alueella syntyvän jätevesilietteen mädäterejektistä hyödynnetään 57 % viherrakentamiseen ja 43 % maatalouteen. Satakunnan alueen jätevesilietteiden mädäterejekti hyödynnetään käytännössä kauttaaltaan maatalouteen.
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Kuva. Lietteen määrät ja käsittelymenetelmät Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa vuonna 2018.
Turun seudun puhdistamo Oy:n, Gasum Oy:n ja Algol Chemicalsin kiertotalousyhteistyö toimii erinomaisena
esimerkkinä tehokkaasta alueellisesta tai paikallisesta energia- ja ravinnekierrosta. Turun seudun puhdistamo
Oy:n ylijäämälietteestä valmistetaan Gasum Oy:n Topinojan laitoksella nesteytettyä biokaasua (LBG). Raskaan
liikenteen polttoaineeksi tuotetun nesteytetyn biokaasun valmistuksen sivuvirtoina syntyy ammoniakkivettä ja
ravinnerikasta kiinteää mädäterejektiä. Ammoniakkiveden hyödyntää Algol Chemicals joka myy tuotteen teollisuuden tarpeisiin. Gasum Oy Topinojan tuottama ammoniakkivesi vastaa noin 10 % Suomessa vuosittain käytettävästä ammoniakkivedestä ja vähentää siten merkittävästi tuontitarvetta. Kiinteästä mädäterejektistä valmistetaan lannoite- ja maanparannustuotteita, jotka hyödynnetään lähialueen maatalouden ja viherrakentamisen piirissä. Mädäterejektin haitta-aine jäämät vaikuttavat merkittävästi sen hyötykäytön mahdollisuuksiin
lannoitevalmisteena. Gasum Oy Topinojan laitoksella on pilotoitu rejektin pyrolyysikäsittelyn vaikutuksia rejektin laatuun. Pilotin tulosten perusteella pyrolyysikäsittely vähentää merkittävästi orgaanisia haitta-ainejäämiä.

Purkuvesistöt

Vesistöjä, joihin jätevesilaitokset johtavat puhdistusprosessin jälkeen käsittelemänsä jätevedet, kutsutaan purkuvesistöiksi. Käsitellyt jätevedet aiheuttavat vesistölle kuormitusta, sillä hyvin toimivasta puhdistusprosessista
huolimatta puhdistettu jätevesi sisältää ravinteita, kuten fosforia ja typpeä. Lounais-Suomen jätevedenpuhdistamoista 19 purkaa jätevetensä jokeen tai ojaan, 13 mereen ja kolme järveen.
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Purkupisteiden määrä on puhdistamoiden määrän vähentymisen ansiosta puolittunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Sisävesistöjen yhdyskuntajätevesikuormitus on useiden vesistöjen osalta samalla loppunut lähes kokonaan.
Purkupaikat ovat myös siirtyneet puhdistamojen vähetessä paremmin kuormitusta sietäviin ja aiempaa parempiin paikkoihin, jolloin kuormituksen vaikutus jää vähäisemmäksi. Pieniin jokiin ja ojiin purkavien puhdistamoiden purkupaikat ovat edelleen ongelmallisia, koska varsinkin kesän kuivakausina jätevesien vaikutus korostuu
muun virtaaman vähetessä. Suurilla yhteispuhdistamoilla mahdollistunut aiempaa tehokkaampi jätevesien
puhdistus on vaikuttanut siihen, että kokonaispäästöt ovat vähentyneet ja näin myös pistekuormituksen vaikutukset nykyisillä purkupaikoilla ovat pääosin pienentyneet. Esimerkiksi Raisionlahden ekologinen tila on parantunut jätevedenpuhdistamon lopettamisen jälkeen.

Elinkeinotoiminnan jätevedenkäsitely

Teollisuuslaitokset, joiden jätevedet ovat laadultaan ja määrältään sopivia yhdyskuntapuhdistamon prosessille,
voivat johtaa jätevetensä kunnallisille jätevedenpuhdistamoille. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarviketeollisuuden jätevedet tai laitosten saniteettitilojen jätevedet. Jätevesien johtaminen yhdyskunnan puhdistamolle saattaa kuitenkin edellyttää jätevesien esikäsittelyä omalla esikäsittelyjärjestelmällä. Esikäsittelyn vaatimuksiin vaikuttavat jätevesin määrä ja laatu (esimerkiksi jätevedessä olevat mahdolliset haita-aineet ja niiden pitoisuudet,
jäteveden sisältämä kiintoaines ja verkostoa tukkivat rasvat). Vesihuoltolaitoksen tulee aina laatia teollisuusjätevesisopimus kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle jätevetensä johtavan teollisuuslaitoksen kanssa.
Teollisuus, jonka jätevedet eivät sovellu yhdyskuntien jätevesiä käsitteleviin puhdistamoihin, joutuu käsittelemään prosessijätevetensä ympäristölupansa mukaisesti omalla jätevedenpuhdistamolla. Teollisuuden omilla
jätevedenpuhdistamoilla käytettäviä puhdistusmenetelmiä ovat muun muassa maasuodatus, mekaaninen selkeytys, kemiallismekaaniset käsittelyt sekä biologiskemialliset saostusaltaat.
Läntisen Suomen elinkeinotoiminnan jätevesien puhdistustehokkuuden kehitys on ollut samankaltaista verraten yhdyskuntien jätevesien puhdistukseen. Kokonaisfosforin osalta kuormitukset ovat vähentyneet noin 40 %
ja kokonaistypen osalta noin 20 % (kuvat edellisellä sivulla). Merkittävimmät kuormitusvähenemät ovat tapahtuneet kemianteollisuuden ja puunjalostusteollisuuden sektorilla. On huomioitavaa, että monella elinkeinoelämän alalla jätevesien käsittelyssä keskitytään pääosin muiden ympäristölle haitallisten aineiden poistamiseen
jätevesistä.

Kuva. Elinkeinotoiminnan typpikuormitus Lounais-Suomessa 1998–2019.
51

Kuva. Elinkeinotoiminnan fosforikuormitus Lounais-Suomessa 1998–2019.
Lounais-Suomen alueella toimii myös elinkeinotoiminnan ja yhdyskuntien jätevesien yhteinen jätevedenpuhdistamo. Muista kunnista poiketen Rauman ja Eurajoen alueen kaikki kunnalliseen viemäriverkkoon johdetut
jätevedet puhdistetaan puunjalostusteollisuuden jätevedenpuhdistamolla Raumalla. Yhteiskäsittely hyödyttää
molempia osapuolia: kunnallinen laitos säästyy oman puhdistamon toteutukselta ja ylläpidolta ja metsäteollisuus puolestaan hyödyntää yhdyskuntajätevesien sisältämiä ravinteita puunjalostuksesta syntyvien jätevesien
biologisessa puhdistuksessa.

Arvio viemäröinnin ja jätevedenkäsitelyn nykytilasta

Yhdyskuntien jätevesien puhdistus on keskittynyt aiempaa suurempiin ja tehokkaampiin laitoksiin alueellisen
yhteistyön ansiosta. Tästä syystä jätevedenkäsittelyssä on ravinteiden poiston osalta suurten laitosten osalta
saavutettu hyvä puhdistustaso. Toisaalta mikromuovit, lääkeainejäämät ja kemialliset yhdisteet ovat tuomassa
uusia haasteita jätevedenpuhdistukseen. Nykyisistä hyvistä puhdistustuloksista huolimatta alueen jätevesien
käsittelyprosesseissa on kehitettävää. Tulevaisuudessa uudet puhdistusvaatimukset liittyvät esimerkiksi kemiallisten yhdisteiden, kuten lääkeainejäämien sekä mikro- ja nanomuovien poistamiseen. Myös haitalliset ja
vaaralliset aineet aiheuttavat omat haasteensa. Nämä voivat vaikuttaa heikentävästi puhdistustavoitteiden
saavuttamiseen, mikäli uusia tekniikoita ja menetelmiä jätevesien puhdistamiseksi ei kehitetä ja oteta alueella
käyttöön. Tulevaisuuden tuomat vaatimukset yhdistettynä verkostojen ikääntymiseen (saneerausvelkaan) luovat haasteen jäteveden käsittelylle ja muodostavat myös riskin onnettomuuksille tai erilaisille poikkeustilanteille.
Viemärilaitosten olisi hyvä laatia toimintastrategioita, joissa tunnistetaan ja varaudutaan myös tulevaisuuden
haasteisiin. Tulevaisuudessa poikkeustilanteet voivat lisääntyä esimerkiksi ilmastonmuutoksen mukana mahdollisesti lisääntyvien rankkasateiden ja vesistötulvien myötä. Globalisaation myötä myös erilaiset pandemiat
sekä epävakaat taloudelliset ja poliittiset tilanteet voivat lisääntyä ja muodostaa uhan yhteiskunnan jätevesihuollon toimivuudelle. Tyypillisimpinä haasteina ovat tällöin ostopalveluiden, kemikaalien ja varaosien sekä
henkilöstöresurssien saatavuusongelmat.
Suurimpana haasteena viemäröinnin ja jäteveden nykytilassa on verkoston saattaminen siihen kuntoon, että
vuotovesimäärät jäävät 30 % tasolle. Haasteen vaativuutta lisää vielä se, että ilmastonmuutoksen mukana ennustetut runsaammat sekä useammin esiintyvät sateet ja myrskyt lisäävät nykyisinkin ongelmana olevien hulevesien määrää. Lisäksi talviaikaisten virtaamien kasvaessa jätevedenpuhdistamolle tulevan veden lämpötila
laskee sekaviemäröidyissä verkostoissa, mikä heikentää typenpoiston tehokkuutta.
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Jätevedenpuhdistamot ovat perinteisesti olleet vesihuoltolaitosten eniten energiaa kuluttavia yksiköitä. Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi jäteveden johtamisen ja puhdistamisen energiatehokkuuteen. Esimerkiksi pumppujen oikealla mitoituksella ja säätöautomaatiolla sekä vuotovesien määrää minimoimalla verkostosaneerauksin voidaan parantaa energiatehokkuutta. Lisäksi laitoskokoa kasvattamalla, etenkin
kiintoaineen ja fosforinpuhdistuksen tehokkuus ja jätevedenpuhdistuksen energiatehokkuus paranee pieniin
laitoksiin verrattuna. Energiatehokkuutta voidaan parantaa myös ottamalla talteen jäteveden sisältämää energiaa prosessin eri osista. Esimerkiksi Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen puhdistamolla lämpöä otetaan talteen jätevedestä lämmönvaihtimin sekä kaukolämpö- ja -kylmäverkostoihin liitetyin lämpöpumpuin.
Talteen saatava energia on yli 10-kertainen laitoksen kuluttamaan energiaan nähden. Tulevaisuudessa suuret,
keskitetyn jätevedenkäsittelyn laitokset voivat päästä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon tavoin jopa energiaa tuottaviksi yksiköiksi hyödyntämällä modernia teknologiaa.

Laadukkaalla jätevesilietteiden käsittelyllä lietteestä saadaan hyödynnettävissä olevia energiatuotteita eri
muodoissa. Kiertotalouden edistämisen kannalta olisi oleellista saada jätevesilietteen ravinteet takaisin viljelykiertoon mahdollisimman tehokkaasti. Tämän edistämiseen tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta jätevesilietteen kasvinviljelykäytön haitoista ja käytänteistä. Kiertotaloudelle on siis olemassa hyvät edellytykset.
Jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupia muutettaessa on edelleen kiinnitettävä huomiota puhdistetun jäteveden purkupaikkojen sijoittamiseen. Hyvällä sijoittamisella voidaan varsinkin paikallisia vesistövaikutuksia
edelleen pienentää. Nykykäsityksen mukaan purkupaikkoja pitäisi jatkossa sijoittaa entistä enemmän alueille,
jossa laimenevuus on hyvä. Purkupaikan siirrolla saadaan parannettua vanhan purkukohdan vesistön tilaa ja
samalla uudessa purkupaikassa ei parempien laimenevuusolosuhteiden ansiosta ole vaaraa vesistön tilan huononemista.
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Kiinteistökohtainen vesihuolto
Kiinteistökohtainen vedenhankinta ja jätevesienkäsittely ovat pääsääntöisesti ainoa ratkaisu harvaanasutuilla alueilla. Vesihuoltoverkostojen toteuttaminen ja ylläpito ei ole harvaanasutuilla alueilla
kustannustehokasta pitkien etäisyyksien takia.
Lounais-Suomen alueella vesijohtoverkostoa on jouduttu toteuttamaan harvaan asutuille alueille paikalisten veden laatu- ja määrä ongelmien takia. Vesijohdon kysyntää on lisännyt myös poikkeukselliset kuivuusjaksot (esim. vuosina 2002 ja 2003).
Yhteisen viemäröinnin lisääntymisen taustalla on 2000-luvun alun
lainsäädäntömuutokset, valtakunnallinen viemäröintiohjelma sekä
kuntien ja valtion taloudellinen tuki hankkeisiin. Kiinnostusta yhteisiin viemäröintihankkeisiin lisäsi huomattavasti vuonna 2004 voimaan tullut haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö. Hyvään alkuun saatu kehitys koki kuitenkin selkeän pysähdyksen haja-asutuksen jätevesiä koskevan lainsäädännön lieventyessä.
Kiinteistökohtaisesta vesihuollosta vastaa kiinteistön omistaja. Uuden asuinkiinteistön osalta rakennusvalvontaviranomaisen tulee arvioida mahdollisuudet vesihuollon hoitamiseen kiinteistöllä.

Vedenhankinta

Lounais-Suomen asutuksesta vain noin neljä prosenttia (30 000 asukasta) on kiinteistökohtaisen vedenhankinnan varassa. Satakunnan osalta lähes kaikki asukkaat ovat liittyneet keskitettyyn vesihuoltoon. Varsinais-Suomen osalta noin kuusi prosenttia on kiinteistökohtaisen vedenhankinnan varassa. Asukkaat saavat käyttövetensä pääosin omista kaivoista, jotka ovat yleensä rengasrakenteisia kuilukaivoja (rengaskaivo) tai kallioporakaivoja. Viimeisten 20 vuoden aikana oman kaivon varassa olevien määrä on vähentynyt noin 60 000 asukkaalla.
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Kuva. Vesihuoltolaitosten vesijohtoverkon ulkopuolella olevien asukkaiden määrä vuosina 1999, 2014 ja 2019.
Kaivovesi on usein aistinvaraisten havaintojen perusteella kirkasta ja raikasta. Kaivovesi soveltuu hyvin usein
käytettäväksi ilman erityisiä veden käsittelytarpeita. Kaivovesissä voi kuitenkin esiintyä luontaisia kallio- ja
maaperästä johtuvia laatuhaittoja tai vesi voi olla likaantunut ihmistoiminnan seurauksena.
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Kiinteistökohtaisten kaivojen vedenlaatua ei ole tutkittu kattavasti 1990-luvun alun jälkeen. Valtakunnallisen
kaivovesitutkimuksen (1990–1991) mukaan kaivovesien yleistä laatua voitiin pitää korkeintaan välttävänä. Veden terveydellinen laatu ei vastannut talousvedelle asetettuja vaatimuksia 30–50 prosentilla tutkituista kaivoista. Yleisimmät virheet olivat ulosteperäistä saastumista osoittavien bakteerien esiintyminen sekä korkeat
nitraatti- ja fluoridipitoisuudet. Veden käyttökelpoisuuteen vaikuttavat ominaisuudet eivät täyttyneet 80 prosentilla kaivoista. Yleisimmät virheet olivat veden sameus ja väri, raudan ja mangaanin esiintyminen sekä alhainen pH. Tutkimuksen mukaan vain vähän yli 10 % talouksista saivat kaivosta moitteetonta talousvettä. Ajoittaisesta tai jatkuvasta vesipulasta kärsi vähän vajaa 20 % kaivon omistajista. Voidaan olettaa, että nykyään käytössä olevien kaivojen vedenlaatu on parempi kuin 1990-luvun alussa tehdyssä tutkimuksessa. Tähän on johtanut kaivojen määrän vähentyminen kuntien laajentaessaan verkostojaan. Vesijohtoa on vedetty eteenkin alueille, joilla on ollut havaittavissa ongelmia joko veden laadussa tai määrässä. Lisäksi viemäriverkon laajentuminen sekä kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn tehostuminen on vähentänyt muun muassa kaivovesien
ulosteperäistä saastumista. Myös torjunta-aineiden käytön rajoittaminen on vaikuttanut positiivisesti kaivovesien laatuun. Yleisen tietoisuuden lisääntyminen kaivovesiä likaavista tekijöistä sekä kaivon kunnon vaikutuksesta vedenlaatuun on myös ollut hyötyä.
Yleisimpiä kaivovesissä ilmaantuneita ongelmia ovat korkea bakteeri- ja humuspitoisuus sekä liiallinen typpiyhdisteiden määrä. Nämä johtuvat yleensä ihmistoiminnasta kuten jätevesistä tai lannoituksesta. Myös esimerkiksi karjasuojien, öljysäiliöiden, suolattavien teiden tai meren läheisyys aiheuttavat usein ongelmia. Myös kaivon puutteellinen rakenne ja rakennevauriot, jotka mahdollistavat sade- ja sulamisvesien pääsyn kaivoon, ovat
usein syynä kaivoveden pilaantumiseen.
Yleisimpiä laatuhäiriöitä Lounais-Suomessa aiheuttavat maaperäoloista johtuva veden runsas rauta- ja mangaanipitoisuus. Korkeat arseeni-, fluoridi- ja radonpitoisuudet ovat yleisempiä kalliopohjavedessä ja siten niitä
havaitaankin enemmän porakaivoissa kuin rengaskaivoissa. Varsinkin kallioisella rannikkoseudulla on yleisesti
kallioperästä johtuvia korkeita radon- ja arseenipitoisuuksia. Lounais-Suomen rapakivialueella Vakka-Suomessa
pohjaveden fluoridipitoisuudet voivat olla korkeita. Näillä alueilla voidaan joutua rajoittamaan vedenkäyttöä
fluoridin takia.
Lounais-Suomen rannikkoalueilla on happamia sulfaattimaita (alunamaita), joiden pohjavedessä on enemmän
sulfaattia kuin muualla Suomessa. Sulfaattipitoisuudet eivät kuitenkaan yleensä ylitä kaivovedelle annettua
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raja-arvoa. Rannikkoalueille on ominaista myös meren läheisyydestä ja vanhoista merivaiheista johtuvat korkeahkot kovuus- ja sähkönjohtavuusarvot. Kovuus johtuu vedessä olevista korkeammista kalsium- tai magnesiumpitoisuuksista. Myös meriveden suolaisuus voi haitata tai joskus jopa estää kaivoveden käytön liiallisen
kloridipitoisuuden vuoksi. Myös väriluku voi olla rannikoilla muuta maata huonompi.
Talousveden käsittely on melko kallista ja työlästä, siksi se on harvoin hyvä vaihtoehto veden laadun parantamiseksi. Käsittely kiinteistöillä on edelleen melko harvinaista, vaikka vedenkäsittelymenetelmät ovatkin viime
vuosien aikana kehittyneet.
Paikalliset pitkät vähäsateiset kaudet 2000-luvulla ovat aiheuttaneet aiempaa useammin kaivojen kuivumisia.
Tämä on lisännyt halukkuutta liittyä yhteiseen vedenjakeluverkkoon. Rakenteiltaan hyväkuntoisestakin kaivosta vedentuotto voi vähentyä tai ajoittain loppua kokonaan. Tämä voi johtua veden runsaasta käytöstä (ylittää kaivon antoisuuden) tai pohjaveden pinnan luonnollisesta alenemisesta. Myös kaivon kunnostuksen laiminlyönti voi aiheuttaa veden vähentymistä.

Jätevedenkäsitely

Lounais-Suomen asutuksesta vajaa 20 % (130 000 asukasta) on kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn varassa
(Satakunta 24 % ja Varsinais-Suomi 16 %). Viimeisten 20 vuoden aikana yleiseen viemäriin liittymättömien
määrä on vähentynyt reilulla 60 000 asukkaalla.
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Kuva. Vesihuoltolaitosten vesijohtoverkon ulkopuolella olevien asukkaiden määrä vuosina 1999, 2014 ja 2019.
Haja-asutuksesta tulevien jätevesien määrän on arvioitu kasvaneen kiinteistöjen varustetason lisääntymisen
myötä. Tähän on vaikuttanut erityisesti loma-asuntojen varustelutason nosto sekä niillä vietetyn ajan lisääntyminen.
Haja-asutuksen jätevedet aiheuttavat suuremman kuormituksen ympäristöön kuin viemäröinnin piirissä oleva
asutus, vaikka viemäröinnin ulkopuolella on vain noin viidesosa asutuksesta. Haja-asutuksen jätevesistä aiheutuva fosforikuorma on yli kaksinkertainen verrattuna jätevedenpuhdistamoiden kautta tulevaan kuormitukseen. Haja-asutuksen jätevesien vaikutuksia ympäristöön on 2000-luvun alkupuolelta lähtien pyritty vähentämään jätevesien käsittelyä koskevalla lainsäädännöllä.
Vuonna 2004 tuli voimaan valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten toimintaalueiden ulkopuolisilla alueilla. Asetuksessa edellytettiin laittamaan järjestelmät kuntoon vuoteen 2014 mennessä. Asetuksen toimeenpanoa vastustettiin niin voimakkaasti, että määräaikaa jatkettiin asetukseen tehdyillä muutoksilla 15.3.2016 saakka. Määräajan muutoksen lisäksi voimaan tuli lievennyksiä, joiden pohjalta
pystyttiin entistä paremmin huomioimaan kiinteistöjen ominaisuudet sekä kiinteistön haltijaan liittyvät erityispiirteet. Myös niin sanottu ikäpoikkeus astui voimaan. Asetusta muutettiin vielä myöhemmin siten, että
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määräaika siirtyi kahdella vuodella eteenpäin. Vuonna 2017 suurin osa haja-asutuksen jätevesien käsittelyä
koskevista säädöksistä siirrettiin ympäristönsuojelulakiin ja samalla puhdistusvaatimuksia helpotettiin oleellisesti. Voimassa olevan ympäristönsuojelulain mukaan vain herkillä alueilla sijaitsevien kiinteistöjen tuli täyttää
lain vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Herkillä alueilla tarkoitetaan alle 100 metriä vesistöstä sijaitsevia alueita taikka luokiteltua pohjavesialuetta. Muilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen käsittelyjärjestelmät tulee tehostaa samalla, kun rakennuksessa tehdään muita huomattavia perusparannustoimia.
Alkuperäisen haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen edellyttämät toimenpiteet olisivat mahdollistaneet ravinnekuormituksen huomattavan vähenemisen. Hyvin käyntiin lähtenyt kiinteistökohtaisten järjestelmien uudistustyö pysähtyi kokonaan, kun tiedotuskanavien kautta kulki tieto mahdollisista lievennyksistä. Myös hyvin käyntiin lähtenyt kiinteistökohtaisten järjestelmien vähentäminen yhteisviemäröintihankkeiden kautta koki kovan kolahduksen ja suunniteltuja hankkeita jäi toteutumatta.

Haja-asutusalueilla jätevesien käsittely on perinteisesti perustunut kiinteistökohtaisiin sako- ja umpikaivoratkaisuihin. 1980-luvun jälkeen myös erilaiset maaperäkäsittelyt ovat yleistyneet. Varsinkin maahan imeytystä
on käytetty yleisesti, vaikka se soveltuu huonosti sekä savi- että kallioalueille. Vasta 2000-luvulla rakennetuissa
kiinteistöissä on käytetty maapuhdistamoiden lisäksi erilaisia tehdasvalmisteisia pienpuhdistamoita. Kompostija muut vedettömät käymälät ovat yleisiä loma-asuntojen osalta.
Lainsäädäntöön tehtyjen lievennyksien vuoksi yleisimpänä kiinteistökohtaisena käsittelyjärjestelmänä ovat
edelleen pelkät saostussäiliöt. Ennen vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt voivat johtaa jätevetensä pelkkien saostuskaivojen kautta, kunnes kiinteistöllä tehdään jätevesijärjestelmän parantamista edellyttäviä perusparannustöitä. Hajajätevesineuvonnan yhteydessä kerättyjen tietojen pohjalta on arvioitu, että vakituisen asunnon
yhteydessä olevia jätevesijärjestelmiä, jotka eivät täytä perustason puhdistusvaatimuksia olisi noin 70 % järjestelmistä. Näistä suurin osa oli pelkkien saostuskaivojen varassa.
Vuoden 2004 jälkeen rakennetuilla sekä pohjavesialueilla tai vesistöjen rantavyöhykkeellä sijaitsevilla kiinteistöillä pitäisi nykyään olla käytössä käsittelyjärjestelmät, joilla päästään hyvään, ympäristönsuojelulain vaatimukset täyttävään, puhdistustulokseen. Vaihtoehtoisesti kiinteistöillä on ollut mahdollisuus hakea määräaikaista poikkeamista lain käsittelyvaatimuksista. Kunnassa voidaan hakemuksesta myöntää poikkeaminen ympäristönsuojelulaissa säädettyjen edellytysten toteutuessa.
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Laissa esitetyt puhdistusvaatimukset voidaan täyttää erilaisin ratkaisuin toteutetuilla maapuhdistamoilla sekä
tehdasvalmisteisilla pienpuhdistamilla. Vesivessan korvaaminen kuivakäymälällä helpottaa jätevedenkäsittelyä. Käsittelymenetelmän valintaan vaikuttavat paikallisten olosuhteiden lisäksi mahdolliset kuntakohtaiset
määräykset. Jätevesien käsittelyä koskevat määräykset sisällytetään yleensä kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin. Suojaetäisyyksiin liittyviä määräyksiä voi olla myös rakennusjärjestyksessä. Jätehuoltomääräyksissä on
usein määräyksiä lietteen tyhjennyksestä ja käsittelystä sekä kompostikäymälöiden jätteen jatkokompostoinnista.
Lounais-Suomen alueelle tyypillinen kallioinen ja savikkoinen maaperä hankaloittaa usein kiinteistökohtaista
jätevesien käsittelyä. Lounais-Suomessa useat kunnat ovat antaneet ympäristönsuojelumääräyksillä lisärajoituksia jätevedenkäsittelyyn. Määräykset koskevat useimmiten suojaetäisyyksiä muihin toimintoihin tai lakia
tiukempien puhdistustehojen asettamista järjestelmille, kun kiinteistö sijaitsee herkällä alueella. Pohjavesialueilla, sekä osassa kunnista myös ranta-alueilla, käsittelyratkaisuksi ainakin vessavesien osalta soveltuvat ainoastaan umpisäiliöt. Toisena ratkaisuna on jätevesien johtaminen kyseisten herkkien alueiden ulkopuolelle käsiteltäväksi.
Puhdistamojen toimivuudesta vastaa kiinteistön omistaja. Järjestelmiä tulee käyttää ja huoltaa laitteen mukana toimitettujen käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ympäristönsuojelulain vaatimusten noudattamista.
Vaikka lainsäädäntö on edellyttänyt järjestelmien kunnostamista herkillä alueilla (1- ja 2-luokan pohjavesialueilla sekä ranta-alueilla (100 m vesistöstä)), ei kaikilla niillä sijaitsevilla kiinteistöillä ole vielä tehty tarvittavia
parannustoimia tai haettu poikkeamista puhdistusvaatimuksista. Tämä johtuu lähinnä kuntien rajallisista ympäristövalvonnan resursseista sekä asukkaiden epäuskosta lainsäädännön pysyvyyteen.
Vuoden 2011 lainsäädännön muutosten jälkeen Suomessa on tarjottu haja-asutuksen kiinteistönomistajille
riippumatonta ja maksutonta jätevesineuvontaa aina vuoden 2019 lokakuun loppuun saakka. Lounais-Suomessa neuvonta aloitettiin jo aiemmin, vuodesta 1999 lähtien. Neuvonnan yhteydessä jaettiin tietoa jätevesijärjestelmien tilasta, järjestelmien uudistamis- ja korjaustarpeesta, hoidon ja huollon tilasta sekä mahdollisista käytettävistä käsittelyjärjestelmistä. Neuvonta toteutettiin Varsinais-Suomessa pääosin Valonian kautta ja
Satakunnassa Pyhäjärvi-instituutin hankkeena.

Arvio kiinteistökohtaisen vesihuollon tilasta

Lounais-Suomen alueella kiinteistökohtaisen vedenhankinnan varassa on edelleen noin neljä prosenttia ja jätevedenkäsittelyn varassa lähes 20 % väestöstä. Varsinkin jätevesivaikutusten osalta tämä tarkoittaa huomattavaa kuormitusta ympäristöön.
Kunnan rakennustarkastusviranomaisella on velvollisuus arvioida uuden kiinteistön rakentamisen yhteydessä
mahdollisuudet vesihuollon toteuttamiseen. Tähän arviointiin tulisi nykyistä enemmän kiinnittää huomiota,
jotta kiinteistölle toteutetaan tarkoituksen mukaiset järjestelmät niin vesihuollon toimivuuden kuin ympäristöön aiheutuvan kuormituksenkin kannalta.
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Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan varassa toimivan asutuksen talousveden laatu on keskimäärin selvästi heikompaa kuin keskitetyn verkoston piirissä olevien talouksien. Ongelmat johtuvat usein maaperästä, kaivon sijainnista, rakenteista tai puutteellisesta kunnossapidosta. Vedenhankintaa on mahdollista tehostaa oleellisesti
toteuttamalla kaivo asianmukaisesti sekä huoltaa sitä säännöllisesti.
Alueen pohjavesissä yleisesti esiintyvää korkeaa rauta- ja mangaanipitoisuutta on mahdollista alentaa kiinteistökohtaisilla puhdistuslaitteilla. Myös kallioporakaivoissa esiintyvän liian korkean radon- ja arseenipitoisuuden
alentamiseen on kehitetty suhteellisen edullisia kiinteistökohtaiseen käyttöön soveltuvia laitteita. Lounais-Suomen alueella esiintyy kuitenkin eräillä seuduilla maa- tai kallioperässä ominaisuuksia, joiden vaikutuksesta
luonnollisen pohjaveden laatu ei täytä talousveden laatuvaatimuksia ja joiden poistaminen kiinteistökohtaisin
menetelmin ei ole nykytilanteessa taloudellisesti mahdollista. Tässä suhteessa laaja-alaisimman ongelman
muodostaa Vakka-Suomen rapakivialueilla esiintyvä fluoridi. Näillä alueilla kannattaa edelleen vakavasti harkita yhteiseen vedenhankintaverkkoon liittymistä.
Viime vuosien aikana yhä useammin toistuneet pitkät vähäsateiset ajanjaksot huonontavat kaivojen veden
määrää ja laatua. Jollain alueilla on jo ilmennyt akuuttia vedenpuutetta. Lounais-Suomen maaperäolosuhteissa
varsinkin kuilu- eli rengaskaivoissa vedenpinnat vaihtelevat paljon ja kaivot saattavat helposti kuivua vähäsateisina aikoina. Tämä johtuu pääosin huonosti vettä johtavasta maaperästä sekä kallion pirstomista pohjaveden muodostumisalueista.
Kaivon omistajat pitävät pääsääntöisesti oman kaivoveden laatua parempana kuin mitä se todellisuudessa on.
Tähän laatuarvioon saattavat osittain vaikuttaa huoli vesijohtoverkostoon liittymisvelvoitteesta ja tästä aiheutuvista asumiskustannuksien lisääntymisestä. Talousvesikäytössä olevan kaivoveden laatu olisi suositeltavaa
tutkituttaa kolmen vuoden välein.
Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn osalta lainsäädäntöön tehdyt lievennykset ovat vaikuttaneet siihen,
että Suomen on entistä vaikeampi saavuttaa vesienhoidolle asetetut tavoitteet. Tämä korostuu juuri VarsinaisSuomen ja Satakunnan tapaisilla tiiviisti asutuilla ja melko vähävesistöisillä alueilla. Nykyisen lainsäädännön
ollessa voimassa haja-asutusalueiden kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn kuormituksen väheneminen tapahtuu hitaasti seuraavan 30 vuoden aikana sille tasolle, jolla se alkuperäisten vaatimusten mukaisesti olisi
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pitänyt olla jo vuosia sitten. Mikäli alkuperäiset,
vuonna 2004 voimaan tulleet, vaatimukset olisivat
pysyneet voimassa, olisi kuormituksen vähentyminen saavutettu vesienhoidon toimenpidesuunnitelmien mukaisesti jo kauan sitten.
Kiinteistökohtaisen jätevesikuormituksen painetta lisää myös vapaa-ajanasuntojen ennustettu käyttöasteen nousu ja etätyön lisääntyminen. Näiden kautta
haja-asutusalueella syntyvän jäteveden määrä kasvaa aiemmasta. Loma-asuntojen lisääntynyt käyttö
saattaa aiheuttaa myös painetta loma-asunnoilla
yleisesti käytössä olevien kuivakäymälöiden vaihtamista vesivessaan. Lainsäädäntöön tehdyt muutokset ovat aiheuttaneet myös sen, että aiemmin kokonaistaloudellisesti ja ympäristön kannalta edulliset yhteisviemäröintihankkeet jäävät liittyjien puutteessa toteutumatta. Siksi kiinteistökohtaisten järjestelmien määrä ei
vähene aiemmin ennustetusti. Syntyvän jäteveden määrää voi puolestaan vähentää kaupungistumisesta johtuva talojen tyhjilleen jääminen.
Heikosti käsitellyistä jätevesistä aiheutuu ravinnekuormituksen lisäksi paikallisia ongelmia, joista usein seuraa
myös naapuririitoja. Puutteellisesti toimiva käsittelyjärjestelmä aiheuttaa usein hajuhaittoja. Lisäksi jätevedessä olevat bakteerit ja typpiyhdisteet voivat aiheuttaa terveyshaittoja niiden kulkeutuessa vesistöihin ja kaivoveteen. Haja- ja loma-asutuksen jätevedet ovat edelleen maatalouden jälkeen suurin vesistöjen fosforikuormittajia Lounais-Suomessa.
Lounais-Suomen alueelta löytyy myös useita kymmeniä keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolella olevia taajaan asuttuja alueita. Niillä jätevesistä aiheutuvat haitat korostuvat, kun tontit ovat pieniä ja asuinrakennukset
ovat lähellä toisiaan. Näistä syistä johtuen myös kiinteistökohtaisten järjestelmien toteuttaminen sekä sopivien
purkupaikkojen löytäminen on hankalaa.
Kuntiin tarvitaan valvonnan lisäresursseja varmistamaan, että ennen vuotta 2004 rakennetut jätevesijärjestelmät uusitaan lainsäädännön edellyttämälle tasolle ja kunnostetut jätevesijärjestelmät täyttävät puhdistusvaatimukset. Myös herkkien alueiden osalta pitäisi saada valvonta toteutettua, jotta siellä olevat järjestelmät saadaan kunnostettua lain vaatimalle tasolle.
Toimiakseen kiinteistökohtaisia jäteveden käsittelyjärjestelmiä tulee käyttää oikein ja niitä tulee huoltaa ja
kunnossapitää oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. Tarvitaan edelleen lisää valvontaa sekä koulutusta huoltopalveluja tarjoaville yrityksille. Myös puhdistamoista syntyvän lietteen käsittelyä tulisi parantaa esimerkiksi lyhentämällä loka-autojen kuljetusmatkoja tai kehittelemällä muita ravinteiden kierron paremmin huomioivia käsittelymenetelmiä.
Vedettömien käymälöiden ja kompostikäsittelyn käyttöönotto olisi paras ratkaisu kiinteistökohtaiseen käsittelyyn. Tämä edellyttää kuitenkin menetelmien jatkokehittämistä toimintavarmemmiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi. Samalla kiinteistöjen tarvitseman talousveden määrä vähenee.
Kiinteistökohtaisen vesihuollon varassa olevien kiinteistöjen määrää voitaisiin vähentää edelleen vesihuoltoverkostojen laajentamisen kautta. Kuitenkaan kaikkia alueita ei ole teknis-taloudellisesti järkevää saattaa keskitetyn vesihuollon piiriin, vaan verkoston laajennus tulee keskittää alueille, joilla on jo havaittavissa terveystai ympäristöhaittoja sekä suuren asukasjoukon tarvetta.
Monet osuuskuntien ja kunnallisten vesihuoltolaitosten toteuttamat yhteishankkeet ovat ajautuneet taloudellisiin vaikeuksiin, kun aiemmin mukaan lupautuneet kiinteistöt ovat jääneet pois hankkeista haja-asutuksen
jätevesien käsittelyvaatimusten määräajan poistuttua. Jotta verkostoja pystyttäisiin haja-asutusalueelle jatkossa toteuttamaan, tarvittaisiin vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen tiukennuksia.
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