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Johdanto
HÄMEEN ELINKEINO- LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS (HÄMEEN ELY-KESKUS) 
YHDESSÄ HÄMEEN JA PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTOJEN, HÄMEEN AMMAT-
TIKORKEAKOULUN JA SUOMEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAT RY:N SEKÄ ERÄI-
DEN KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN JA VESIHUOLTOLAITOSTEN KANSSA 
PÄÄTTIVÄT 3.11.2020 PITÄMÄSSÄÄN KOKOUKSESSA PÄIVITTÄÄ HAJA-ASUTUK-
SEN VESIHUOLTOSTRATEGIAN VUODEN 2021 AIKANA. VUOTEEN 2030 ULOTTUVA 
STRATEGIA KATTAA KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTIEN KAIKKI KUNNAT. 
PÄIVITETTÄVÄ STRATEGIA KORVAA VUONNA 2004 VALMISTUNEEN HÄMEEN 
HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON TOTEUTTAMISSTRATEGIAN.

Strategian keskeisiksi tavoitteiksi ase-
tettiin alueen toiminnallisten erityis-
piirteiden huomioon ottaminen sekä eri 
toimijoiden vastuiden ja velvoitteiden 
tunnistaminen osana haja-asutuksen 
vesihuoltoketjua. Tavoitteeksi asetet-
tiin myös kehittämistarpeiden tunnis-
taminen sekä suositusten esittäminen, 
joita hyödyntämällä aikaan saadaan 
mahdollisimman hyvä haja-asutuksen 
vesihuolto vuoteen 2030 mennessä.

Strategian visio vuoteen 2030 päätettiin 
kiteyttää kolmeen tavoitetilaan: 
• Kiinteistöillä on käytettävissä riittä-

västi hyvää talousvettä ja jätevedet 
käsitellään asianmukaisesti 

• Vesihuoltolaitosten toiminta on laa-
dukasta ja turvattua

• Vesihuollon päätökset ja ratkaisut pe-
rustuvat tietoon ja vastaavat toimin-
taympäristön muutoksiin 

Strategiatyötä ohjasi ryhmä, jossa 
puheenjohtajana toimi johtava vesita-
lousasiantuntija Timo Virola Hämeen 
ELY-keskuksesta ja sihteerinä vesita-
lousasiantuntija Jussi Leino Hämeen 
ELY-keskuksesta. Ohjausryhmän jäse-

ninä olivat puheenjohtaja Vesa Arvonen 
(Suomen vesihuolto-osuuskunnat 
ry), tekninen johtaja Harri Hirvonen 
(Asikkalan kunta) projektipäällik-
kö Hannu Jalava (Tammelan kunnan 
vesihuoltolaitos), vesihuoltopäällikkö 
Riikka Johansson (Hollolan kunnan 
vesihuoltolaitos), ympäristötarkastaja 
Riina Lehtinen (Riihimäen kaupunki, 
ympäristönsuojelu), terveystarkastaja 
Päivi Lindén (Hämeenlinnan kaupunki, 
terveysvalvonta), suunnittelupäällikkö 
Jaana Martikainen (Päijät-Hämeen liit-
to), yliopettaja Harri Mattila (Hämeen 
ammattikorkeakoulu) sekä maakun-
tainsinööri Paula Mustonen (Hämeen 
liitto). Strategiatyön käytännön toteu-
tuksesta vastasi vesitalousasiantuntija 
Jussi Leino Hämeen ELY-keskuksesta.

Strategiatyön yhteydessä toteutettiin 
asiantuntijahaastatteluja laaja-alaisen, 
kokemusperäisen ja käytännöntason 
näkemyksien saamiseksi haja-asutuk-
sen vesihuollon kehittämistarpeista. 
Haastateltavina toimivat toimitusjoh-
taja Pertti Virtanen (Vesihuoltokaivo 
Vipe Oy), johtava hydrogeologi Ritva 
Britschgi (Suomen ympäristökes-
kus), kehitysinsinööri Johanna Kallio 

(Suomen ympäristökeskus), toimitus-
johtaja Heikki Pietilä (Insinööritoi-
misto Heikki Pietilä Oy), yhdistyksen 
puheenjohtaja Vesa Arvonen (Suomen 
vesihuolto-osuuskunnat ry), projek-
tipäällikkö Pekka Pietilä (Tampereen 
yliopisto) ja hallituksen puheenjohtaja 
Tauno Peltonen (Pursijärven vesiosuus-
kunta). Lisäksi strategiatyön yhteydes-
sä toteutettiin erillinen selvitys Hämeen 
vesiosuuskuntien ja -yhtymien kyvystä 
tarjota vesihuoltopalveluja (Alakoski, 
H., 2021).

Strategiatyön etenemisestä tiedo-
tettiin 22.1.2021 ja 4.6.2021. Strate-
gialuonnoksesta pyydettiin lausunnot 
sidosryhmiltä 11.10. - 4.11.2021. Saatu 
lausuntopalaute huomioitiin laatimalla 
vastineet osana strategian viimeistelyä 
(liite 7). Strategian valmistumisesta 
tiedotetaan tammikuussa 2022.

Hämeenlinnassa 8.12.2021
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Strategian 
päivityksen 
lähtökohdat 
VUONNA 2004 VALMISTUNEESSA HÄMEEN HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON 
TOTEUTTAMISSTRATEGIASSA KESKITYTTIIN YHTEISTEN VESIHUOLTORATKAI-
SUJEN TOTEUTUMISEEN JA ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVIEN JA VASTUIDEN SEL-
VENTÄMISEEN VESIHUOLLON JÄRJESTÄMISESSÄ. TOTEUTTAMISSTRATEGIAN 
LAATIMISEEN VAIKUTTIVAT VUOSINA 2002–2003 KOETTU POIKKEUKSELLINEN 
KUIVUUSJAKSO JA KUNTAKOHTAISTEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITEL-
MIEN LAATIMISVELVOITE. LISÄKSI VUODEN 2004 ALUSTA VOIMAAN TULLEEN 
VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄ-
RIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (HAJAJÄTEVESIASETUS) SEU-
RAUKSENA NOIN 20 000 HÄMÄLÄISTÄ HAJA-ASUTUKSEN TALOUTTA JOUTUIVAT 
TEHOSTAMAAN JÄTEVESIHUOLTOAAN. 

Kuluneen 15–20 vuoden aikana haja-
asutusalueille on toteutettu vesihuolto-
verkostoja, joita ylläpitävät kunnalliset 
vesihuoltolaitokset ja vesiosuuskunnat 
ja -yhtymät.  Suurella osalla laitoksis-
ta on haasteita tuottaa laadukkaita ja 
toimintavarmoja vesihuoltopalveluja 
asiakkailleen. Syinä ovat muun muassa 
laitosten riittävän asiantuntemuksen 
ja resurssien vähyys sekä riittämätön 
rahoitus vesihuollon ylläpitoon. Yhteis-
ten vesihuoltopalveluiden turvaaminen 
vaatii useita erilaisia toimenpiteitä ja 
eri toimijoiden välistä yhteistyötä lai-
tosten toiminnan jatkuvuuden varmis-
tamiseksi.

Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan 
haasteina ovat muun muassa talousve-
sikaivojen rakenteiden heikko kunto, 
kaivon huollon laiminlyönnit sekä ve-

den määrä- ja laatuongelmat. Kiinteis-
tökohtaisen vedenhankinnan asiantunti-
jateemahaastattelun perusteella erilaisia 
haasteita on lähes 80 %:lla talousve-
sikaivoista (Asiantuntijahaastattelu, 
7.4.2021). Kiinteistökohtaisen jäteve-
sihuollon suurimmat puutteet liittyvät 
itse puhdistusjärjestelmiin, jotka eivät 
täytä jätevesienkäsittelylle asetettuja 
vaatimuksia. Hämeessä vuosina 2012–
2019 toteutettujen haja-asutusalueiden 
jätevesineuvontaneuvontahankkeiden 
tulosten perusteella 70–80 % kiinteis-
töjen nykyisistä jätevesijärjestelmistä 
tarvitsisi parannustoimenpiteitä (Koke-
mäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdis-
tys ry, Kymijoen vesi ja ympäristö ry 
sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry, 2012–2019). 
Lisäksi järjestelmien asianmukainen 

käyttö vaatii säännöllistä hoitoa ja yllä-
pitoa. Kiinteistökohtaisen vesihuollon 
kuntoon saattaminen vaatii myös useita 
erilaisia toimenpiteitä, kuten esimerkik-
si tiedon ja asiakaspalvelun lisäämistä 
kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. 

Päivitettävän haja-asutuksen vesihuol-
tostrategian tavoitteena vuoteen 2030 
on:  
• lisätä vesihuollon yleistä arvostusta 

ja strategista suunnittelua,
• lisätä laitosten vesihuoltopalvelujen 

laadukasta ja toimintavarmaa tuotta-
mista sekä

• edistää kiinteistökohtaisen vesihuol-
lon kuntoon saattamista.

kierrätys tulevat vaatimaan jatkossa 
entistä enemmän toimenpiteitä.

Strategiassa keskitytään YKR-taa-
jama-alueiden ulkopuolisten alueiden 
(kylät, pienkylät ja harvaan asuttu maa-
seutu) vesihuoltoratkaisuihin ja niiden 
toimivuuden turvaamiseen tulevaisuu-
dessa. Strategiassa ei ole käsitelty eikä 
arvioitu esitettyjen suositusten kustan-
nusvaikutuksia, koska ne voidaan par-
haimmillaankin esittää hyvin yleisellä 
tasolla. Strategia korvaa vuonna 2004 
laaditun Hämeen haja-asutuksen vesi-
huollon toteuttamisstrategian. 
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Strategia tukee osaltaan kansallista 
vesihuoltouudistuksen toimeenpanoa. 
Uudistuksessa etsitään ratkaisuja koko 
Suomen vesihuollon uudistamiseen ja 
toimintaympäristömuutosten ennakoin-
tiin. Strategia tukee lisäksi Hämeen 
alueellisessa maaseudun kehittämis-
suunnitelmassa 2021–2027 esitettävien 
kehittämistoimenpiteiden toteutumista. 

Strategia kytkeytyy myös vuoteen 
2050 ulottuviin itäisen ja eteläisen 
Suomen ja läntisen Suomen vesihuol-
tostrategioihin. Kunnallisten vesi-
huoltolaitosten, vesiosuuskuntien ja 
-yhtymien nykytilaa, haasteista, kehit-
tämistarpeita ja tulevaisuuden näkymiä 
on käsitelty myös näiden alueellisten 
vesihuoltostrategioiden laadinnan yh-
teydessä järjestetyissä haastatteluissa 
ja sidosryhmätilaisuuksissa. Haastatte-

luista ja tilaisuuksista saatujen tulosten 
perusteella keskeiset vesiosuuskuntia 
ja -yhtymiä koskevat haasteet ja ke-
hittämistarpeet liittyvät varautumisen 
parantamiseen, yhteistyön lisäämiseen 
sekä osaamisen ja resurssien lisäämi-
seen.

Turvatuilla ja tarkoituksenmukai-
silla vesihuoltoratkaisuilla vaikute-
taan osaltaan haja-asutusalueiden ja 
asukkaiden elinkeinoihin ja toimeentu-
loon, asumiseen, terveyteen, lähiym-
päristöön, pinta- ja pohjavesien hyvän 
tilan saavuttamiseen, ja ilmastoon sekä 
elintarvikkeiden alkutuotantoon ja 
jatkojalostukseen. Kiertotalouden edis-
täminen ja hiilineutraaliuden tavoittelu 
koskevat jatkossa entistä enemmän 
myös haja-asutusalueita. Hajajäteve-
silietteiden hyötykäyttö ja ravinteiden 

kierrätys tulevat vaatimaan jatkossa 
entistä enemmän toimenpiteitä.

Strategiassa keskitytään YKR-taa-
jama-alueiden ulkopuolisten alueiden 
(kylät, pienkylät ja harvaan asuttu maa-
seutu) vesihuoltoratkaisuihin ja niiden 
toimivuuden turvaamiseen tulevaisuu-
dessa. Strategiassa ei ole käsitelty eikä 
arvioitu esitettyjen suositusten kustan-
nusvaikutuksia, koska ne voidaan par-
haimmillaankin esittää hyvin yleisellä 
tasolla. Strategia korvaa vuonna 2004 
laaditun Hämeen haja-asutuksen vesi-
huollon toteuttamisstrategian. 
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Häme – kehitys ja nykytilanne
HÄME (KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN 
MAAKUNNAT) SIJOITTUU VOIMAK-
KAASTI KASVAVAN PÄÄKAUPUN-
KISEUDUN VAIKUTUSALUEESEEN 
TOIMIEN OSANA SEN ULOMPAA 
METROPOLIALUETTA. PÄÄKAUPUNKI-
SEUDUN LÄHEISYYDEN TAKIA HÄME 
TOIMII TYÖSSÄKÄYNNIN PENDELÖIN-
TIALUEENA JA VAPAA-AJAN VIETTO-
ALUEENA. TÄLLÄ ON VAIKUTUSTA 
MYÖS TAAJAMIEN ULKOPUOLISTEN 
ALUEIDEN KEHITTYMISEEN.

Kanta-Hämeen maakunta muodostuu 
kolmesta seudusta (Forssa, Hämeen-
linna ja Riihimäki) ja 11 kunnasta. 
Forssan seutuun kuuluvat Forssa, 
Humppila, Jokioinen, Tammela ja 
Ypäjä. Hämeenlinnan seutuun kuulu-
vat Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala. 
Riihimäen seutuun kuuluvat Hausjärvi, 
Loppi ja Riihimäki.

Päijät-Hämeen maakunta muodos-
tuu kahdesta seudusta (Heinola ja Lah-
ti) ja 10 kunnasta. Heinolan seutuun 
kuuluvat Hartola, Heinola ja Sysmä. 
Lahden seutuun kuuluvat Asikkala, 
Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila 
ja Padasjoki. Viralliset tilastot tunnis-
tavat ainoastaan Lahden seudun, joka 
käsittää koko Päijät-Hämeen maakun-
nan alueen. Iitti liittyi osaksi Päijät-
Hämettä vuoden 2021 alusta. 

Kanta-Hämeessä kaupunkikeskuksia 
ovat Hämeenlinna, Forssa ja Riihimäki 
sekä Päijät-Hämeessä Lahti ja Hei-
nola. Kaupunkikeskuksia täydentävät 
naapurikuntien taajamat ja maaseutu-
mainen asutus. Maaseutumainen asutus 
muodostuu kylämäisestä asutuksesta ja 
harvempaan asutusta haja-asutuksesta 
(kuva 1). (Helminen, V., Nurmio, K., 
Vesanen, S., 2020)

Hämeen molemmat maakunnat 
ovat väestöjakautumaltaan lähes yhtä 
kaupungistuneita. Kanta-Hämeessä 
kaupunkien keskustasta etäisemmäl-
lä kehysalueella on enemmän asuk-
kaita, kuin Päijät-Hämeessä, jossa 
asutus sijoittuu enemmän kaupunkien 
ydinalueilla. Maaseutumaisista alueista 
Kanta-Hämeessä on enemmän kau-
punkien läheistä maaseutuasutusta ja 

Päijät-Hämeessä ydinmaaseutuasutus-
ta. (Saukkonen, P., Tiittanen, S., 2020)

Pinta-alaltaan eniten ovat laajen-
tuneet kaupungin läheinen maaseutu 
ja kaupungin kehysalue, mikä kertoo 
kaupunkien vaikutusalueiden kasvusta. 
Ydinmaaseutu on pienentynyt eniten ja 
se on menettänyt alueita sekä kaupun-
gin läheiselle maaseudulle että harvaan 
asutulle maaseudulle. Tästä huolimatta 
ydinmaaseutu on kuitenkin myös laa-
jentunut harvaan asutulle maaseudulle 
ja näiden luokkien nettomuutos on 
ydinmaaseudulle positiivinen. Koko-
naisuutena harvaan asutun maaseu-
dun pinta-ala on pienentynyt, koska 
ydinmaaseudun lisäksi sitä on siirty-
nyt kaupungin läheiseen maaseutuun. 
(Saukkonen, P., Tiittanen, S., 2020)

Väkiluvun kehitys

Hämeen väkiluku on vuosien 2004–
2019 aikana pääsääntöisesti kasvanut, 
lukuun ottamatta Kanta-Hämeen Fors-
san seutua ja Päijät-Hämeen Heinolan 

seutua. (Tilastokeskus ja Kuntaliitto, 
2004–2019)

Kanta-Hämeessä Forssan seudun vä-
kiluku on vähentynyt. Hämeenlinnan ja 
Riihimäen seutujen väkiluku on saman-
aikaisesti kasvanut, mutta kääntynyt 
viime vuosien aikana laskuun. Kanta-
Hämeen väkiluku oli vuonna 2004 noin 
167 000 ja vuonna 2019 noin 171 000. 
Kanta-Hämeen kokonaisväkiluku on 
kasvanut vuosina 2004–2019 aikana 
noin 2,8 %. (kuva 2 ja taulukko 1) (Ti-
lastokeskus ja Kuntaliitto, 2004–2019)

Päijät-Hämeessä Heinolan seu-
dun väkiluku on vähentynyt. Lahden 
seudun kokonaisväkiluku on kasva-
nut. Lahden seudun kunnissa kasvu 
on kääntynyt laskuun viime vuosina 
laskuun lukuun ottamatta Lahden kau-
punkia. Kärkölän ja Iitin väkiluku on 
vähentynyt koko tarkastelujakson ajan. 
Päijät-Hämeen väkiluku oli vuonna 
2004 noin 206 000 asukasta ja vuonna 
2019 noin 207 000 asukasta (kuva 3 ja 
taulukko 2). Päijät-Hämeen kokonais-
väkiluku on kasvanut vuosien 2004–
2019 aikana noin 0,8 %. (Tilastokeskus 
ja Kuntaliitto, 2004–2019).

Kuva 1. Hämeen kaupunki-maaseutuluokitus (SYKE, 2018).
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Kanta-Häme Väkiluku 2004 Väkiluku 2009 Väkiluku 2014 Väkiluku 
2019

Muutos % 
(2004–2019) 

Forssa 18104 17870 17667 17028 -5,9

Hattula 9199 9571 9684 9475 3,0

Hausjärvi 8290 8647 8808 8417 1,5

Humppila 2584 2537 2463 2235 -13,5

Hämeenlinna 63779 66131 67806 67532 5,9

Janakkala 15517 16589 16842 16447 6,0

Jokioinen 5672 5767 5595 5195 -8,4

Loppi 7732 8146 8341 7861 1,7

Riihimäki 26654 28536 29318 28736 7,8

Tammela 6440 6617 6474 6081 -5,6

Ypäjä 2677 2630 2483 2357 -12,0

Yhteensä 166648 173041 175481 171364 2,8

Taulukko 1. Kanta-Hä-
meen väkiluvun kehitys 
2004–2019. (Tilastokes-
kus ja Kuntaliitto, 2004–
2019)

Päijät-Häme Väkiluku 2004 Väkiluku2009 Väkiluku 2014 Väkiluku 2019 Muutos %
(2004–2019)

Asikkala 8554 8604 8405 8149 -4,7

Hartola 3740 3466 3098 2780 -25,7

Heinola 20887 20545 19979 18889 -9,6

Hollola 22934 23883 24073 23602 2,9

Iitti 7321 7093 6981 6765 -7,6

Kärkölä 4990 4927 4755 4451 -10,8

Lahti 112991 115124 118349 119951 6,2

Orimattila 15903 16276 16347 16091 1,2

Padasjoki 3721 3513 3279 2963 -20,4

Sysmä 4716 4509 4139 3753 -20,4

Yhteensä 205757 207940 209405 207394 0,8

Taulukko 2. Päijät-Hä-
meen väkiluvun kehitys 
2004–2019. (Tilasto-
keskus ja Kuntaliitto, 
2004–2019)

Kuva 2. Kanta-Hämeen väkiluvun 
kehitys 2004–2019. (Tilastokeskus 
ja Kuntaliitto, 2004–2019)

Kuva 3. Päijät-Hämeen väkiluvun 
kehitys 2004–2019. (Tilastokeskus 
ja Kuntaliitto, 2004–2019)
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Taajamien ja 
haja-asutuksen 
väkiluvun kehitys
Rakennus- ja huoneistorekisteritietojen 
ja YKR-aluejaon (2019) perusteel-
la Hämeessä taajamien väkiluku on 
yhteensä noin 315 000 asukasta ja haja-
asutuksen väkiluku on noin 55 000 
(kuva 4). Kokonaisväkiluvusta puuttuu 
noin 8 000 henkilöä, joilla on kotikunta 
Kanta- tai Päijät-Hämeessä, mutta ei 
osoitetta alueella sijaitsevaan raken-
nukseen (esim. laitoshoidossa olevat 
henkilöt).

Kanta-Hämeen taajamien väkiluku 
on noin 138 000 ja haja-asutuksen vä-
kiluku noin 29 000. Rakennus- ja huo-
neistorekisterin (2019) mukaan haja-
asutuksen väkiluvun osuus on noin  
17 % koko maakunnan väkiluvusta.

Päijät-Hämeen taajamien väkiluku 
on noin 177 000 ja haja-asutuksen vä-
kiluku noin 26 000. Rakennus- ja huo-
neistorekisterin (2019) mukaan haja-
asutuksen väkiluvun osuus on noin  
13 % koko maakunnan väkiluvusta.

Kylä- ja 
pienkyläalueiden 
kehitys
YKR-aluejaon (2019) perusteella Hä-
meessä on yhteensä 198 kyläaluetta ja 
165 pienkyläaluetta. Kanta-Hämeessä 
on yhteensä 120 kyläaluetta ja 87 
pienkyläaluetta. Päijät-Hämeessä on 
vastaavasti yhteensä 78 kyläaluetta ja 
78 pienkyläaluetta.

Kylä- ja pienkyläalueiden määrän ja 
luokitukseen vaikuttavat useat eri teki-
jät kuten esimerkiksi alueiden asutuk-
sen kehittymisestä aiheutuvat kylien ja 
pienkylien pinta-alamuutokset. YKR-
aluejaon (2005 ja 2019) kyläalueiden 
pinta-ala oli Hämeessä vuonna 2005 
noin 564 km ² ja vuonna 2019 noin  
576 km ². YKR-tietojen perusteella 
pienkyläalueiden pinta-ala oli Hä-
meessä vuonna 2005 noin 138 km ² ja 
vuonna 2019 noin 152 km ². Kylien ja 
pienkylien pinta-alamuutosten tarkaste-
lun perusteella ei tapahtunut juurikaan 
muutoksia.

Kuva 4. Hämeen taajamien ja haja-asutuksen väkiluku vuonna 2019. (DVV ja SYKE, 2021)

YKR-aluejakotietojen (2005 ja 
2019) perusteella on Hämeen koko-
naiskylämäärä vähentynyt vuosien 
2005–2019 välisenä aikana 224:stä 
198:ään. Kanta-Hämeen osalta on 
kylämäärä vähentynyt 130:stä 120:een 
ja Päijät-Hämeen osalta on kylämäärä 
vähentynyt 94:sta 78:aan. Kanta-Hä-
meessä määrämuutos on ollut  
-8 %, Päijät-Hämeessä -17 % ja koko 
Hämeessä yhteensä -11 %.

YKR-aluejakotietojen (2005 ja 
2019) perusteella on Hämeen pienkyli-
en kokonaismäärä vähentynyt vuosien 
2005–2019 välisenä aikana 171:stä 
165:ään. Kanta-Hämeen osalta on pien-
kylämäärä vähentynyt 90:stä 87:ään 
ja Päijät-Hämeen osalta on pienky-
lämäärä vähentynyt 81:sta 78:aan. 
Kanta-Hämeessä määrämuutos on ollut 
-3 %, Päijät-Hämeessä -5 % ja koko 
Hämeessä yhteensä -2 %. Kylä- ja 
pienkyläalueiden määrän maakunnittai-
nen kehittyminen vuosien 2005–2019 
aikana on esitetty taulukossa 3. (SYKE, 
2005 ja 2019)

YKR-aluejaon (2005 ja 2019) pe-
rusteella haja-asutusalueen väkiluku on 
vähentynyt voimakkaasti molemmissa 
maakunnissa. Kylämäisen asutuk-
sen väkiluku on vähentynyt erityisen 
voimakkaasti Päijät-Hämeessä (24 %). 
Kanta-Hämeessä kylämäisen asutuksen 
vähentyminen on ollut maltillisem-
paa (6 %). Harvaan asutun maaseu-
dun väkiluvun väheneminen on ollut 
molemmissa maakunnissa voimakasta. 
(taulukko 4 ja kuva 5)

YKR-aluejaon (2005 ja 2019) perus-
teella Hämeen kyläalueilla vakituisesti 
asuvaan väkilukuun suhteutettuna on 
nykyisestä kylämäärästä (198) kas-
vaneita kyliä yhteensä 65 ja taantu-
neita kyliä yhteensä 133. Vastaavasti 
pienkyläalueilla vakituisesti asuvan 
väkilukuun suhteutettuna on nykyisestä 
pienkylämäärästä (165) kasvavia kyliä 
yhteensä 64 ja taantuneita yhteensä 
101. 

Kanta-Hämeen kylien (120) osalta 
on vakituinen väkimäärä lisääntynyt 
38 kylässä ja vähentynyt 82 kylässä. 
Pienkylien (87) osalta vakituinen väki-
määrä on lisääntynyt 32 pienkylässä ja 
vähentynyt 55 pienkylässä.

Päijät-Hämeen kylien (78) osalta 
on vakituinen väkimäärä lisääntynyt 
27 kylässä ja vähentynyt 51 kylässä. 

Koko Häme Kanta-Häme Päijät-Häme
Kyläalueet 2005 224 130 94

Kyläalueet 2019 198 120 78

Muutos-% -11 -8 -17

Pienkyläalueet 2005 171 90 81

Pienkyläalueet 2019 165 87 78

Muutos-% -2 -3 -5

Taulukko 3. Kylä- ja pienkyläalueiden määrän kehittyminen 2005–2019.

Häme yhteensä Kanta-Häme Päijät-Häme
Haja-asutus-
alue

Väkiluku 
2019

Väkiluvun 
muutos     
2005–
2019

Väkiluku 
2019

Väkiluvun 
muutos     
2005–
2019

Väkiluku 
2019

Väkiluvun 
muutos    
2005–
2019

Kylät 19 894 -14,3 % 11 984 -6,0 % 7 910 -24,4 %

Pienkylät 4 488 -0,7 % 2 398 2,8 % 2 090 -4,6 %

Harvaan asuttu 
maaseutu

30 385 -15,8 % 14 766 -18,7 % 15 619 -14,3 %

Taulukko 4. Kylien, pienkylien ja harvaan asutun maaseudun väkiluvun muutos vuosina 2005–
2019. (DVV ja SYKE, 2019) 

Kuva 5. Haja-asutuksen väkiluvun muutos vuosina 2005–2019. (DVV ja SYKE, 2019) 
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Kuva 5. Haja-asutuksen väkiluvun muutos vuosina 2005–2019. (DVV ja SYKE, 2019) 

Pienkylien (78) osalta vakituinen väki-
määrä on lisääntynyt 32 pienkylässä ja 
vähentynyt 46 pienkylässä.

Hämeen kylien väkimäärä on lisään-
tynyt vuosien 2005–2019 välisenä ai-
kana voimakkaimmin valtateiden (VT 
3 ja VT 4) sekä pääradan ja Lahden 
oikoradan lähivaikutusalueilla. Vakitui-
sen väkimäärän vähentyminen on voi-
makkainta Päijät-Hämeessä Hartolan, 
Padasjoen ja Sysmän alueilla ja Kanta-
Hämeessä Forssan seudun alueella ja 
Hämeenlinnan seudulle sijoittuvan 
Ydin-Hämeen (Hauho, Lammi, Tuu-
los) alueella. Haja-asutuksen kylien ja 
pienkylien väkiluvun kehitys vuosien 
2005–2019 välisenä aikana on esitetty 
maakunnittain liitekartoissa 1 ja 2.

Vapaa-ajan 
asutuksen nykytila

Rakennus- ja huoneistorekisteritietojen 
(2019) mukaan koko Hämeen vapaa-
ajan asuntojen määrä on yhteensä noin 
46 000, josta Kanta-Hämeen osuus 
on noin 21 500 ja Päijät-Hämeen 
osuus noin 24 500. Taajama-alueilla 
sijaitsevien vapaa-ajanasuntojen 
kokonaismäärä on noin 2 000. Suo-
men ympäristökeskuksen (SYKE) 
YKR-paikkatietoaineistoihin (2012) 
perustuvat vapaa-ajanasuntojen määrät 
maakunnittain on esitetty liitekartoissa 
3 ja 4.

Rakennus- ja huoneistorekisteri-
tietojen sekä YKR-aluejaon (2019) 
mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien 
vapaa-ajan asuntojen kokonaismäärästä 
(40 000) sijoittuu Kanta-Hämeeseen 
noin 19 000 ja Päijät-Hämeeseen noin 

21 000 (kuva 6). Haja-asutusalueille 
sijoittuvan vapaa-ajan asuntojen määrä 
on noin 96 % kokonaismäärästä.

Hämeessä vapaa-ajan asutuksen 
sijoittumiseen vaikuttavat pääkaupun-
kiseudun läheisyys, lyhyet etäisyydet 
taajamista, luonnonläheisyys ja vesis-
töjen virkistyskäyttömahdollisuudet. 
Päijät-Hämeen vapaa-ajan asunnon 
omistajista yli 50 % asuu maakunnan 
ulkopuolella, pääsääntöisesti pääkau-
punkiseudulla.  Maakunnan vapaa-ajan 
asunnoista yli puolet (51,5 %) sijaitsee 
Asikkalan, Heinolan ja Sysmän alueel-
la. (Päijät-Hämeen liitto, 2020a)

Vapaa-ajan asutuksen määrä, asun-
tojen käyttötarkoituksen muuttaminen 
ympärivuotiseksi sekä vesikalusteiden 
varustelutason lisääntyminen aiheutta-
vat tarpeita ja haasteita myös vesihuol-
lon asianmukaiselle järjestämiselle ja 
ylläpidolle. 

Kuva 6. Vapaa-ajan asuntojen määrä Hämeessä 2019. (DVV ja SYKE, 2019)
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Haja-asutuksen 
vesihuollon kehitys 
ja nykytila
HAJA-ASUTUSALUEILLA ON VEDENHANKINTA PERUSTUNUT KIINTEISTÖKOH-
TAISEEN TALOUSVESIKAIVOON. VEDEN RIITTÄVYYS- JA LAATUONGELMAT 
OVAT OLLEET AJOITTAIN HAASTEINA. HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIJOHTOJEN 
YLEISTYMINEN ON PERUSTUNUT KARJATALOUDEN JA ASUTUKSEN TARPEISIIN. 
KARJATILOJEN TARVITSEMAT ISOT VESIMÄÄRÄT OVAT VAIKUTTANEET VESIJOH-
TOJEN TOTEUTUMISEEN JO 1950-LUVULTA LÄHTIEN. TUOTANTO EI SALLINUT 
KESKEYTYKSIÄ VEDENPUUTTEEN TAI HUONOLAATUISEN VEDEN AIHEUTTAMIEN 
KONERIKKOJEN TAI MAIDON LAADUN HUONONTUMISEN VUOKSI.

Kiinteistökohtainen jätevesienkäsittely 
on perustunut sako- ja umpikaivorat-
kaisuihin sekä maahan imeytykseen. 
Maatilojen yksikkökoon suureneminen 
sekä maitohuoneiden jätevesimäärät ja 
niiden käsittelyn haastavuus ovat osal-
taan vaikuttaneet jätevesiviemäriratkai-
sujen toteutumiseen.

Yhteisten vesihuoltoratkaisujen to-
teutumiseen ovat vaikuttaneet vesihuol-
to- ja ympäristönsuojelulainsäädännön 
muutokset sekä kuntien vesihuollon 
kehittämis- ja järjestämistehtävä sekä 
valtion rahoitustukipolitiikka, erityi-
sesti haja-asutuksen yhteisen vesi-
huollon osalta. Yhteinen vesihuolto on 
toteutunut kuntien vesihuoltolaitosten 
ja vesiosuuskuntien toimesta. Vesi-
huollon toteutukseen ovat vaikuttaneet 
maankäytönsuunnittelu ja myönnetyt 
rakennus- ja toimenpideluvat sekä 
asutuksen ja elinkeinoelämän tarpeet. 
Erityisesti tiiviisti ja nauhamaisesti 
asutuille taajamien reuna-alueille on 
ollut tarkoituksenmukaista toteuttaa 
vesihuoltoverkostot. 

Hämeessä (2021) on yhteensä 85 
yhteisiä vesihuoltopalveluja tarjoavaa 
toimijaa. Kunnallisia vesihuoltolaitok-
sia ja -yhtiöitä on yhteensä 22, vesi-
osuuskuntia ja -yhtymiä on yhteensä 30 
sekä muita toimijoita on yhteensä 33, 
jotka eivät toimi kunnan hyväksymällä 

toiminta-alueella. Hämeen ELY-kes-
kuksen (2021) paikkatietoihin perustu-
vat vesihuoltolaitosten toiminta-alueet 
ja toiminta-alueiden ulkopuoliset vesi-
huoltoverkostot on esitetty maakunnit-
tain liitekartoissa 5 ja 6.

Hämeen ELY-keskuksen paikkatie-
tojen (2019) ja rakennus- ja huoneis-
torekisteritietojen (2019) perusteella 
haja-asutusalueilla vesijohtoverkon 
palveluiden piirissä on yhteensä noin  
17 000 asukasta, joka on noin 31 % 
koko haja-asutusalueen väkimääräs-
tä. Jätevesiviemäriverkon palveluiden 
piirissä haja-asutusalueilla on yhteensä 
noin 11 500 asukasta, joka on noin  
21 % koko haja-asutusalueen väkimää-
rästä. 

Hämeen ELY-keskuksen paikkatie-
tojen (2019) ja rakennus- ja huoneis-
torekisteritietojen (2019) perusteella 
vapaa-ajan asunnoista on noin 4 600 on 
vesijohtoverkoston palveluiden piirissä, 
joka on noin 10 % haja-asutusalueille 
sijoittuvien vapaa-ajan asuntojen ko-
konaismäärästä. Jätevesiviemäriverkon 
palveluiden piirissä on yhteensä noin  
3 400 vapaa-ajan asuntoa, joka on noin 
8 % asuntoa haja-asutusalueille sijoit-
tuvien vapaa-ajan asuntojen kokonais-
määrästä.

Kuva: Timo Virola
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Haja-asutuksen vesihuollon 
vastuutahot
VESIHUOLTOLAIN (119/2001) MUKAAN 
KIINTEISTÖN OMISTAJA TAI HALTI-
JA VASTAA KIINTEISTÖNSÄ VESI-
HUOLLOSTA JA VESIHUOLTOLAITOS 
HUOLEHTII VESIHUOLLOSTA TOI-
MINTA-ALUEELLAAN. KUNTA VASTAA 
VESIHUOLLON KEHITTÄMISESTÄ JA 
JÄRJESTÄMISESTÄ ALUEELLAAN. 
KUNNAN TULEE HUOLEHTIA TARVIT-
TAVIIN TOIMENPITEISIIN RYHTYMI-
SESTÄ TILANTEISSA, JOISSA SUU-
REHKON ASUKASJOUKON TARVE 
TAIKKA TERVEYDELLISET TAI YMPÄ-
RISTÖNSUOJELULLISET SYYT SITÄ 
VAATIVAT. 

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten 
toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, 
joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuol-
tolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin 
on tarpeen toteutuneen ja suunnitellun 
yhdyskuntakehityksen perusteella. 

Säädöksillä on pyritty selventämään 
erityisesti kunnan ja vesihuoltolaitok-
sen keskinäistä suhdetta ja vastuita 
vesihuoltopalvelujen kehittämisessä 
erityisesti laitosten toiminta-alueiden 
ulkopuolella. Kunnan vesihuollon 
kehittämisvelvollisuuteen kuuluu myös 
kiinteistökohtaisten vesihuoltoratkai-
sujen kehittämiseen ja palvelujen tar-

jonnan kehittämiseen liittyviä toimia. 
Kunnalla on käytännössä parhaat edel-
lytykset huolehtia siitä, että vesihuol-
lon palvelujen tuottamiseen ryhdytään 
tarpeen vaatiessa.

Kuva: Timo Virola
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Kunnalliset 
vesihuoltolaitokset

Hämeessä (2021) kunnalliset vesihuol-
tolaitokset ja -yhtiöt ovat merkittäviä 
toimijoita myös haja-asutuksen yhtei-
sen vesihuollon varmistamisessa. 

Kanta-Hämeessä toimii yhteensä 11 
kunnallista vesihuoltolaitosta, joista 
seitsemän (Forssa, Humppila, Hä-
meenlinna, Hattula, Jokioinen, Loppi 
ja Ypäjä) tarjoaa ja tuottaa vesihuolto-
palveluja haja-asutusalueille. Hämeen-
linnan ja Hattulan osalta vesihuoltopal-
velujen tarjoamisesta ja tuottamisesta 
vastaa seudullinen vesihuoltoyhtiö. 
Päijät-Hämeessä toimii myös yhteensä 
11 kunnallista vesihuoltolaitosta, joista 
seitsemän (Asikkala, Hollola, Iitti, Kär-
kölä, Lahti, Heinola, Padasjoki) tarjoaa 
ja tuottaa vesihuoltopalveluja haja-
asutusalueille. 

Hämeessä suurin osa kunnallisista 
vesihuoltolaitoksista vastaa itse talous-
veden toimittamisesta haja-asutusalu-
eiden kiinteistöille sekä kiinteistöjen 
jätevesien keräämisestä ja käsittelystä. 
Tilanteissa, joissa kunnan alueella 
toimii vesiosuuskuntia ja -yhtymiä, toi-
mittavat kunnalliset vesihuoltolaitok-
set lähes pääsääntöisesti talousveden 
vesiosuuskunnille ja -yhtymille sekä 
vastaanottavat niiden alueilta muodos-
tuvat jätevedet. 

Kunnalliset vesihuoltolaitokset osal-
listuvat haja-asutusalueiden vesihuolto-
verkostojen toteuttamiseen ja ylläpi-
toon. Kunnalliset vesihuoltolaitokset 
osallistuvat myös vesiosuuskunnille ja 
-yhtymille suunnatun asiantuntija-avun 
tarjoamiseen, erilaisten palveluiden 
tarjoamiseen (esim. taloushallinto, 
varavoima) sekä laitosten välisten ke-
hittämistoimenpiteiden valmisteluun ja 
toteutukseen. 

Vesiosuuskunnat ja 
-yhtymät 

Hämeessä (2020) vesihuoltopalveluja 
tarjoaa yhteensä 30 vesiosuuskuntaa 
ja -yhtymää kunnan hyväksymällä 
toiminta-alueella. 

Kanta-Hämeessä toiminta-alueellis-
ten vesiosuuskuntien ja -yhtymien ko-
konaismäärä on yhteensä 17 (Hausjärvi 
8, Janakkala 2, Tammela 5 ja Riihimäki 
2). Päijät-Hämeessä vastaava määrä on 
yhteensä 13 (Hartola 3, Iitti 2, Orimat-
tila 6 ja Sysmä 2). Hämeen vesiosuus-
kunnat ja -yhtymät toimivat pääasiassa 
”verkosto-osuuskuntina”, ostaen talo-
usveden kunnalliselta vesihuoltolaitok-
selta ja johtaen jätevetensä puhdistetta-
vaksi kunnan jätevedenpuhdistamolle. 

Kanta-Hämeessä Tammelan Por-
taan ja Ojasen Vesihuolto Oy:llä on 
käytössä oma vedenottamo. Päijät-
Hämeessä Orimattilan Heinämaan, 
Koskusten, Kuivannon ja Niinikosken 
vesiosuuskunnilla sekä Iitin Perhenie-
men vesiyhtymällä ja Perheniemen 
evankelisella opistolla on käytössä oma 
vedenottamo.

Hämeessä haja-asutusalueilla on 
käytössä myös pieniä jätevedenpuh-
distamoita, jotka ovat vesihuoltoyhty-
mien, yksityisten toimijoiden (esim. 

leirikeskusten) sekä kuntien hallinnoi-
mia. Kanta-Hämeessä (2021) Hattulan 
Petäyksessä, Hämeenlinnan Evolla, 
Tammelan Liesjärvellä sekä Riihimä-
en Hirvijärvellä on toiminnassa pieni 
jätevedenpuhdistamo. Päijät-Hämeessä 
Asikkalan Kalkkisissa (2 kpl), Hollolan 
Siikaniemessä ja Iitin Perheniemessä 
on toiminnassa pieni jätevedenpuhdis-
tamo.

Kunnan hyväksymällä vesihuol-
tolaitoksen toiminta-alueella toimi-
vista vesiosuuskunnista ja -yhtymistä 
yhteensä 22:lla on yli 50 verkostoon 
liittynyttä asukasta ja kahdeksalla (8) 
toimijalla alle 50 verkostoon liittynyttä 
asukasta. Vesiosuuskuntien ja -yhtymi-
en määrän jakautuminen maakunnittain 
ja seuduittain sekä verkostoon liittynei-
den asukasmäärän suhteen on esitetty 
taulukossa 5.

Hämeessä vesiosuuskuntien ja -yh-
tymien määrä lisääntyi vuosien 2006–
2015 aikana. Tämän jälkeen laitosmää-
rä on kääntynyt lievään laskuun. Syinä 
ovat olleet laitosten ja kuntien välisen 
yhteistyön ja aktiivisuuden seurauksena 
toteutuneet laitosyhdistymiset (kuva 7).

Kuva 7. Hämeen vesiosuuskuntien ja -yhtymien määrän kehitys maakunnittain vuosina 2004–
2021.

Osuuskunta tai 
yhtymä

Häme 
yhteensä Kanta-Häme Päijät-Häme

Forssan 
seutu

Hämeenlinnan 
seutu

Riihimäen 
seutu

Heinolan 
seutu

Lahden 
seutu

Verkostoon liittynyt yli 50 
asukasta

22 5 2 5 4 6

Verkostoon liittynyt alle 50 
asukasta

8 0 0 5 1 2

Yhteensä 30 5 2 10 5 8

Taulukko 5. Vesiosuuskuntien ja -yhtymien määrät maakuntien, seutujen ja liittyneiden asukasmäärän suhteen.
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Muut toimijat 
Hämeen haja-asutusalueilla (2021) 
toimii lisäksi yhteensä 33 muuta toimi-
jaa, jotka tarjoavat vesihuoltopalveluja 
verkostoihin liittyneille kiinteistöil-
le. Näillä toimijoilla ei ole kunnan 
hyväksymää toiminta-aluetta, eivätkä 
ne kuulu vesihuoltolain velvoitteiden 
piiriin. Näille toimijoille asetetaan vel-
voitteita terveydensuojelulainsäädän-
nössä (talousveden laatu) ja ympäris-
tönsuojelulaissa (jätevesien johtaminen 
ja käsittely).

Nämä toimijat toimivat pääasiassa 
”verkosto-osuuskuntina”, ostaen talo-
usveden kunnalliselta vesihuoltolaitok-
selta ja johtaen jätevetensä puhdistetta-
vaksi kunnan jätevedenpuhdistamolle. 
Kahdella toimijalla, Kanta-Hämeessä 
Tammelan Määrlammin vesiyhtymällä 
ja Päijät-Hämeessä Sysmän Leenharjun 
vesiosuuskunnalla on käytössä omat 
vedenottamot.

Kanta-Hämeessä toimijoiden koko-
naismäärä on yhteensä 19 ja Päijät-
Hämeessä yhteensä 14. Toimijoista 
16:lla on yli 50 verkostoon liittynyttä 
asukasta ja 17:llä alle 50 verkostoon 
liittynyttä asukasta (taulukko 6).

Kiinteistöjen 
omistajat ja haltijat

Kiinteistökohtainen vesihuolto on 
pääsääntöisesti ainoa ratkaisu harvaan-
asutuilla alueilla. Kiinteistöjen veden-
hankinta perustuu talousvesikaivoihin. 
Kaivoveden riittävyys- ja laatuongel-
mien syyt johtuvat usein kaivon epä-
suotuisasta sijainnista suhteessa orsi- ja 
pohjavesipinnan vaihteluihin sekä 
kaivorakenteiden huollon ja ylläpidon 

Vesihuoltolain ulkopuolinen 
toimija Häme yhteensä Kanta-Häme Päijät-Häme

Verkostoon liittynyt yli 50 as. 16 8 8

Verkostoon liittynyt alle 50 as. 17 11 6

Yhteensä 33 19 14

Taulukko 6. Muut vesihuoltopalveluja tarjoavat toimijat maakunnittain ja asukasmäärät.
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laiminlyönneistä. Lisäksi ongelmia 
aiheuttavat orsi- ja pohjaveden luontai-
nen laatu (rauta, mangaani ja radon) ja 
kaivon ympäristön maaperäolosuhteet 
(savi, moreeni, kallio). 

Hämeen ELY-keskuksen paikka-
tietojen (2019), rakennus- ja huoneis-
torekisteritietojen (2019) sekä YKR-
aluejaon (2019) perusteella Hämeen 
haja-asutusalueilla kiinteistökohtai-
sen vedenhankinnan varassa on noin 
38 000 asukasta, joka on noin 69 % 
haja-asutusalueiden kokonaisasukas-
määrästä. Vapaa-ajan asuntojen osalta 
haja-asutusalueilla kiinteistökohtaisen 
vedenhankinnan varassa on noin  
40 000 asuntoa, joka on noin 90 % 
haja-asutusalueiden vapaa-ajan asunto-
jen kokonaismäärästä.

Vuodesta 2004 lähtien on painotet-
tu erityisesti asumajätevesien käsit-
telyn kuntoon saattamista kulloinkin 
voimassa olleen ympäristölainsäädän-
nön ja niissä asetettujen määräaikojen 
mukaisesti. Kiinteistöjen jätevesijär-
jestelmien uusimistoimenpiteitä on 
kohdistettu ja aikataulutettu erityisesti 
ranta- ja pohjavesialueille. Hämeessä 
vuosien 2012–2019 aikana toteutetul-
la haja-asutusalueiden kiinteistöjen 
jätevesineuvonnalla tavoitettiin suurin 
osa vakituisesti asuttujen kiinteistöjen 
omistajista ja haltijoista. Toteutettu 
yleisneuvonta tavoitti noin 5 500 asu-
kasta ja kiinteistökohtainen neuvonta 
noin 6 000 haja-asutuksen kiinteistöä. 
(Kokemäenjoen vesistön vesiensuo-
jeluyhdistys ry, Kymijoen vesi ja ym-
päristö ry sekä Vantaanjoen ja Helsin-
gin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 
2012–2019)

Hämeen ELY-keskuksen paikkatie-
tojen (2021) perusteella kiinteistökoh-
taisen jätevesienkäsittelyn varassa 
Hämeessä on:

• noin 43 000 asukasta, joka on noin 
79 % haja-asutusalueiden asukkaista,

• noin 41 000 vapaa-ajan asuntoa, joka 
on noin 92 % haja-asutusalueiden 
vapaa-ajan asuntojen määrästä,

• ranta- ja pohjavesialueilla noin  
9 500 asukasta, joka on noin 22 % 
haja-asutusalueilla kiinteistökohtai-
sen jätevesihuollon varassa olevista 
asukkaista,

• ranta- ja pohjavesialueilla noin  
31 500 vapaa-ajan asuntoa, joka 
on noin 77 % haja-asutusalueiden 
vapaa-ajan asuntojen määrästä,

• kuivan maan alueilla noin 33 500 
asukasta, joka on noin 78 % haja-
asutusalueilla kiinteistökohtaisen 
jätevesihuollon varassa olevista 
asukkaista sekä

• kuivan maan alueilla noin 9 500 
vapaa-ajan asuntoa, joka on noin  
23 % haja-asutusalueiden vapaa-ajan 
asuntojen määrästä.

Kuntien ympäristönsuojelumääräyksis-
sä on annettu kiinteistökohtaista jäte-
vedenkäsittelyä koskevia määräyksiä. 
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä 
tarkoitetaan ympäristönsuojelulain 
(527/2014) nojalla asetettavia kunnalli-
sia määräyksiä, joiden tarkoituksena on 
täydentää paikallista ympäristönsuoje-
lua.  Määräykset koskevat useimmiten 
suojaetäisyyksiä muihin toimintoihin 
tai ympäristönsuojelulakia tiukempien 
puhdistustehojen asettamista järjes-
telmille, kiinteistön sijaitessa ranta- ja 
pohjavesialueella. Kuntien jätehuolto-
määräyksissä on usein todettu kiin-
teistöjen sako- ja umpikaivolietteiden 
tyhjennyksestä ja käsittelystä sekä 
kompostikäymäjätteiden käsittelytoi-
menpiteistä.
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• noin 43 000 asukasta, joka on noin 
79 % haja-asutusalueiden asukkaista,

• noin 41 000 vapaa-ajan asuntoa, joka 
on noin 92 % haja-asutusalueiden 
vapaa-ajan asuntojen määrästä,

• ranta- ja pohjavesialueilla noin  
9 500 asukasta, joka on noin 22 % 
haja-asutusalueilla kiinteistökohtai-
sen jätevesihuollon varassa olevista 
asukkaista,

• ranta- ja pohjavesialueilla noin  
31 500 vapaa-ajan asuntoa, joka 
on noin 77 % haja-asutusalueiden 
vapaa-ajan asuntojen määrästä,

• kuivan maan alueilla noin 33 500 
asukasta, joka on noin 78 % haja-
asutusalueilla kiinteistökohtaisen 
jätevesihuollon varassa olevista 
asukkaista sekä

• kuivan maan alueilla noin 9 500 
vapaa-ajan asuntoa, joka on noin  
23 % haja-asutusalueiden vapaa-ajan 
asuntojen määrästä.

Kuntien ympäristönsuojelumääräyksis-
sä on annettu kiinteistökohtaista jäte-
vedenkäsittelyä koskevia määräyksiä. 
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä 
tarkoitetaan ympäristönsuojelulain 
(527/2014) nojalla asetettavia kunnalli-
sia määräyksiä, joiden tarkoituksena on 
täydentää paikallista ympäristönsuoje-
lua.  Määräykset koskevat useimmiten 
suojaetäisyyksiä muihin toimintoihin 
tai ympäristönsuojelulakia tiukempien 
puhdistustehojen asettamista järjes-
telmille, kiinteistön sijaitessa ranta- ja 
pohjavesialueella. Kuntien jätehuolto-
määräyksissä on usein todettu kiin-
teistöjen sako- ja umpikaivolietteiden 
tyhjennyksestä ja käsittelystä sekä 
kompostikäymäjätteiden käsittelytoi-
menpiteistä.
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Haja-asutusta 
koskevat ennusteet

Kuva: Timo Virola

Väkilukuennuste 
2030
Tilastokeskuksen (2019) ennusteen pe-
rusteella Suomessa ei ole vuonna 2035 
enää yhtään maakuntaa, jossa syntyy 
enemmän ihmisiä kuin kuolee. Ennuste 
tukeutuu syntyvyyden pysymiseen 
nykyisellä tasolla. Suomen väkiluvun 
ennustetaan nykyisellä kehityksellä 
lähtevään laskuun vuonna 2031 ja ole-
van vuonna 2050 noin 100 000 nykyis-
tä pienempi. (Tilastokeskus, 2019)

Tilastokeskuksen (2019) ennusteen 
perusteella Kanta-Hämeen kokonaisvä-
kiluku vähenee vuoteen 2030 mennessä 
noin 10 000 asukkaalla. 

Tilastokeskuksen (2019) ennusteen 
perusteella Kanta-Hämeessä väkiluku 
vähenee vuosien 2019–2030 aikana 
voimakkaimmin Humppilassa (16,7%), 
Jokioisilla (14,6 %) ja Tammelassa 
(12,7 %). Maltillista väkiluvun vähene-
mistä ennustetaan Hämeenlinnassa (2,8 
%), Riihimäellä (5 %) ja Janakkalassa 
(6,2 %). Kanta-Hämeen kokonaisväki-
luvun ennustetaan vähenevän yhteensä 
noin 6 %. Kanta-Hämeen väkiluku 
2019 ja väkilukuennuste vuoteen 2030 
on esitetty kuvassa 8 ja taulukossa 7.

Kuva 8. Kanta-Hämeen kuntien väkiluku 2019 ja väkilukuennuste vuoteen 2030. (Tilastokeskus, 
2019 sekä Tilastokeskus ja Kuntaliitto, 2019)

Tilastokeskuksen (2019) ennus-
teen mukaan Päijät-Hämeen kuntien 
väkiluku vähenee myös vuoteen 2030 
mennessä, lukuun ottamatta Lahden 
kaupunkia. Päijät-Hämeen kokonaisvä-
kiluku vähenee noin 8 000 asukkaalla.  

Tilastokeskuksen (2019) ennusteen 
perusteella Päijät-Hämeessä väkiluku 
vähenee vuosien 2019–2030 aikana 
voimakkaimmin Hartolassa, Padasjo-
ella ja Sysmässä (18–19 %). Maltillista 

väkiluvun vähenemistä ennustetaan 
Asikkalassa, Hollolassa, Iitissä ja Ori-
mattilassa (6–8 %). Lahden kaupungin 
väkiluvun ennustetaan lisääntyvän 
hyvin maltillisesti (0,3 %). Päijät-Hä-
meen kokonaisväkiluvun ennustetaan 
vähenevän yhteensä noin 4 %. Päijät-
Hämeen väkiluku 2019 ja väkilukuen-
nuste vuoteen 2030 on esitetty kuvassa 
9 ja taulukossa 8. 
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Kanta-Häme (kunta) Väkiluku 2019 Väestöennuste 2030 Muutos 2019–
2030 (%)

Forssa 17028 15597 -8,4

Hattula 9475 8801 -7,1

Hausjärvi 8417 7536 -10,5

Humppila 2235 1862 -16,7

Hämeenlinna 67532 65611 -2,8

Janakkala 16447 15429 -6,2

Jokioinen 5195 4435 -14,6

Loppi 7861 6967 -11,4

Riihimäki 28736 27302 -5,0

Tammela 6081 5308 -12,7

Ypäjä 2357 2157 -8,5

Yhteensä 171364 161005 -6,0

Taulukko 7. Kanta-Hämeen kuntien väkiluku 2019 ja väkilukuennuste vuoteen 2030. (Tilastokes-
kus, 2019 sekä Tilastokeskus ja Kuntaliitto, 2019)

Päijät-Häme (kunta) Väkiluku 2019 Väestöennuste 2030 Muutos 2019–
2030 (%)

Asikkala 8149 7498 -8,0

Hartola 2780 2255 -18,9

Heinola 18889 16747 -11,3

Hollola 23602 21882 -7,3

Iitti 6765 6210 -8,2

Kärkölä 4451 3936 -11,6

Lahti 119951 120363 0,3

Orimattila 16091 15096 -6,2

Padasjoki 2963 2403 -18,9

Sysmä 3753 3067 -18,3

Yhteensä 207394 199457 -3,8

Taulukko 8. Päijät-Hämeen kuntien väkiluku 2019 ja väkilukuennuste vuoteen 2030. (Tilastokes-
kus, 2019 sekä Tilastokeskus ja Kuntaliitto, 2019)

Kuva 9. Päijät-Hämeen väkiluku 2019 ja väkilukuennuste vuoteen 2030 (Tilastokeskus, 2019).
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Kylä- ja 
pienkyläennuste

Hämeen kylien väkimäärän voidaan 
ennustaa jatkavan maltillista kasvua 
taajamien, valtateiden (VT 3 ja VT 4) 
sekä pääradan ja Lahden oikoradan 
lähivaikutusalueilla. Kylien väkimää-
rän vähenemisen ennustetaan jatkuvan 
edelleen Päijät-Hämeessä Hartolan, 
Padasjoen ja Sysmän alueilla ja Kanta-
Hämeessä Forssan seudun ja Ydin-Hä-
meen (Hauho, Lammi, Tuulos) alueilla. 

Kylien kehittymiseen ja väkimää-
rämuutoksiin voivat vaikuttaa useat 
eri tekijät kuten kuntien maanhankin-
tastrategiat (kaavoitus), kylien ja pitä-
jien markkinointi uusien asukkaiden 
hankkimiseksi, ihmisten arvomaailman 
muuttuminen (turvallisuuden, viihty-
vyyden, puhtaan ympäristön, vapaa-
ajan käytön arvostuksen lisääntymi-
nen), elinkeinoelämän (pienyritys- ja 

tutkimustoiminta) ja erilaisten palvelui-
den kehittyminen (Sote-palvelut, digi-
talisaatio, infra ja joukkoliikenne).

Haja-asutuksen kylien ja pienkylien 
väkimäärän kehitys vuosina 2005–2019 
on esitetty maakunnittain liitekartoissa 
1 ja 2.

Vapaa-ajan 
asumisennuste

Vapaa-ajan asukasmäärän arvioidaan 
kasvavan vapaa-ajan asuntojen lisään-
tyneen käytön ja uudisrakentamisen 
myötä. Vapaa-ajan asuntojen määrä 
suhteessa vakituisesti asuttuihin asun-
toihin ennustetaan edelleen kasvavan 
siirryttäessä kaupunkialueilta maaseu-
tumaisille vyöhykkeille. Vapaa-ajan 
asuntojen pinta-alan, myös vapaa-ajan 
asuntojen varustetason ennustetaan 
kasvavan edelleen, kun uudet rakennet-

tavat vapaa-ajan asunnot ovat varuste-
tasoltaan parempia ja myös vanhojen 
varustetasoa nostetaan. (Päijät-Hämeen 
liitto, 2020a)

Vapaa-ajan asutuksen määrän kasvu 
ja toisaalta vesikalusteiden varusteluta-
son kehittyminen aiheuttavat osaltaan 
tarpeita myös haja-asutuksen asianmu-
kaiselle vesihuollon järjestämiselle ja 
ylläpidolle tulevaisuudessa.

Muut ennusteet

Hämeen alueellisen maaseutusuunnitel-
man 2023–2027 laadinnan yhteydessä 
on tarkasteltu neljää eri sektoria: asu-
minen, palvelut, ruoka ja luonnonvaro-
jen kestävä käyttö. Sektorikohtaisiksi 
vaikuttavuustavoitteiksi on määritetty: 
• hämäläinen maaseutu on vetovoimai-

nen ja elinvoimainen asuinympäristö,

yhteistyön syventämistä ja tarkoi-
tuksenmukaisten infraratkaisujen 
aikaansaantia. Haja-asutusalueiden 
paikallisten toimijoiden sekä kuntien ja 
maaseuturahaston ja rakennerahastojen 
vuoropuhelun voidaan arvioida lisään-
tyvän ja syventyvän. Tähän vaikuttavat 
muun muassa useammista tarpeista 
muodostuvien laajempien yhteishan-
kekokonaisuuksien aikaansaaminen 
esimerkiksi ulkopuolisen rahoitustuen 
varmistamiseksi.  
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• kilpailukykyiset, vastuulliset yrityk-
set vastaavat muuttuviin tulevaisuu-
den asiakastarpeisiin, 

• monimuotoinen uudistuva yhteistyö-
tä tekevä kestävä ja avoin ruokajär-
jestelmä sekä

• luonnonvarojen kestävä käyttö turvaa 
alueen hyvinvoinnin ja elinvoimai-
suuden.  

Hämeen haja-asutuksen vetovoima-
tekijöinä on tunnistettu muun muassa 
ympärivuotisen palveluntarjonnan 
saatavuus, lähimatkailun nosteen hyö-
dynnettävyys, vesistöreittien kehittä-
minen sekä luontomatkailupalveluiden 
kehittäminen. Ajantasaisilla vesihuolto-
palveluilla on vahva merkitys vetovoi-
matekijöiden mahdollistamisessa ja 
käyttöönotossa. 

Hämeen maaseutusuunnitelman 
vaikuttavuustavoitteiden toteutuminen 
edellyttää ja korostaa jatkossa yhtei-
söllisyyden edelleen vahvistamista, 

yhteistyön syventämistä ja tarkoi-
tuksenmukaisten infraratkaisujen 
aikaansaantia. Haja-asutusalueiden 
paikallisten toimijoiden sekä kuntien ja 
maaseuturahaston ja rakennerahastojen 
vuoropuhelun voidaan arvioida lisään-
tyvän ja syventyvän. Tähän vaikuttavat 
muun muassa useammista tarpeista 
muodostuvien laajempien yhteishan-
kekokonaisuuksien aikaansaaminen 
esimerkiksi ulkopuolisen rahoitustuen 
varmistamiseksi.  
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Haja-asutuksen 
vesihuoltoa 
koskevat ennusteet
Kunnalliset 
vesihuoltolaitokset 
ja -yhtiöt

Kunnalliset vesihuoltolaitokset ja 
-yhtiöt varmistavat jatkossakin kunnan 
kehittymistä ja kuntalaisten hyvinvoin-
nista huolehtimista. Koko valtakunnan 
tasolla vesihuoltolaitoksille ennustetaan 
muutoksia kuntaliitosten, laitosyhdis-
tymisten, operointiyhteistyön lisäänty-
misen ja muun uudenlaisen yhteistyön 
osalta. Muutokset aiheutuvat sisäisistä 
(mm. kuntatalous, laitosten niukkene-
vat talous-, osaamis- ja henkilöresurssit 
yms.) ja ulkoisista (mm. tutkimus-, ke-
hitys ja innovaatiotarpeet) toimintaym-
päristötekijöistä. Erilaisten palvelujen 
ulkoistaminen on jo nykyisin kohtalai-
sen laajaa, mutta yksityisen sektorin 
palvelu- ja kumppanuusmalleja on 
mahdollista kehittää edelleen. 

Haja-asutuksen vesihuollon osalta 
kunnalliset vesihuoltolaitokset ja -yh-
tiöt osallistuvat jatkossa entistä enem-
män toiminta-alueidensa ulkopuolisten 
kysymysten ratkaisemiseen. Tähän 
vaikuttavat mm. vesiosuuskuntien ja 
-yhtymien yhdistymiset osaksi kun-
nallista vesihuoltolaitosta ja -yhtiötä. 
Lisäksi asiaan vaikuttavat erilaisten 
haja-asutuksen palvelukonseptien ja 
kumppanuuksien kehittämistarpeet.

Vesiosuuskunnat ja 
-yhtymät
Vuodesta 2015 käynnistyneen vesi-
osuuskuntien ja -yhtymien maltillisen 
määrän vähenemisen voidaan ennus-
taa jatkuvan. Suuntausta voidaan pitää 
tavoiteltavana tilanteissa, joissa se on 
kunnan ja laitosten kesken etukäteen 
suunniteltua ja sovittua. Vesiosuuskun-
tien ja -yhtymien määrän vähenemisen 
katalyytteinä toimivat jatkossa nykyis-
ten osuuskunta-aktiivien eläköityminen 
ja uusien vastuuhenkilöiden vähäisyys. 
Laitosmäärän vähenemiseen vaikutta-
vat lisäksi erilaiset toimintaympäristö-
muutokset, kuten yhteisöllisyyden taan-
tuminen väestörakenteen muutoksessa 
ja kiristyvät lainsäädäntömuutokset. 

Hämeessä vesiosuuskuntien ja -yh-
tymien ennustetaan jatkossakin yhdis-
tyvän osaksi kunnallisia vesihuoltolai-
toksia ja -yhtiöitä. Tämä lisää tarvetta 
vesihuoltolaitosten välisten yhdistymis- 
ja sopimusmallien käyttöönotolle. Vesi-
osuuskuntien ja -yhtymien keskinäisiä 
yhdistymisiä ei ennusteta jatkossa juu-
rikaan tapahtuvan. Yhteistyön syven-
tymistä esimerkiksi hankintojen ja pal-
velujen (isännöinti) osalta ei ennusteta 
myöskään toteutuvan jatkossa. 

Uusia vesiosuuskuntia ja -yhtymiä 
ei ennusteta jatkossa merkittävästi 
perustettavan. Uusia vesiosuuskuntia 

ja -yhtymiä voi tulla kyseeseen tilan-
teissa, joissa niiden tarve ja rahoitus 
järjestyvät kyläalueelta itseltään ja 
kunnat katsovat suunnitellun toiminnan 
tarkoituksenmukaiseksi ja kestäväksi. 
Muutamien vesiosuuskuntien ja -yh-
tymien osalta voi tulla ajankohtaiseksi 
toiminta-alueiden supistaminen tai jopa 
niiden kumoaminen. Näissä tilanteissa 
syinä voivat olla laitostoiminnan vo-
lyymin osalta kohtuuttomat velvoitteet 
(erityisesti muutaman kiinteistön vesi-
osuuskunnat ja -yhtymät) ja vesihuol-
topalvelujen tarpeiden vähentyminen 
suunnitellusta. 

ajan asuntojen lisääntyvän käytön ja 
varustelutason kehittymisen myötä. 
Kiinteistöjen umpisäiliöratkaisujen 
lisääntyessä myös kumipyörin toteutet-
tavien säiliötyhjennysmäärien voidaan 
ennustaa lisääntyvän. Sako- ja umpi-
kaivolietteiden määrän lisääntyminen 
saattaa aiheuttaa haasteita joillakin 
lietteitä vastaanottavilla jätevedenpuh-
distamoilla. Sako- ja umpikaivoliet-
teiden paikallista hyödyntämistä voi 
olla tarpeen lisätä. Tämä voi edellyttää 
uudenlaisia kehittämistoimenpiteitä 
haitta-aineiden (ml. lääkeainejäämät) 
hallinnan parantamiseksi.
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Muut toimijat

Haja-asutusalueilla yhteisiä vesihuol-
topalveluja tarjoavien muiden toimijoi-
den osalta kyseeseen tulevat pääasiassa 
samat ennusteet, jotka koskevat vesi-
osuuskuntia ja -yhtymiä.  

Erityiskysymyksenä korostuu kunti-
en tarve- ja tarkoituksenmukaisuusarvi-
oinnit toiminta-alueen hyväksymisme-
nettelystä toimijoille, jotka palvelevat 
yli 50 asukasta ja/tai alueen toteutunut 
ja suunniteltu yhdyskuntarakenne sitä 
edellyttävät. Näissä tilanteissa ao. 
toimijoiden saattaminen vesihuolto-
lain velvoitteiden piiriin on tarpeel-
lista myös vesihuoltolain (119/2001) 
perusteella.  

Kiinteistökohtainen 
vesihuolto
Kiinteistökohtaiseen vedenhankintaan 
liittyvien haasteiden voidaan ennustaa 
jatkuvan pääasiassa nykyisellään tai 
maltillisesti lisääntyvän. Syinä ovat 
mm. vähäsateisten kesäkausien lisään-
tyminen ja niiden ajallinen kesto sekä 
toisaalta syys- ja talvisateiden määrän 
ja rankkuuden merkittävä lisääntymi-
nen. Nämä aiheuttavat kiinteistöjen 
talousvesikaivoille joko paikallisia tai 
alueellisesti rajattuja haasteita veden 
laadun ja kaivorakenteiden kunnon 
heikkenemisten osalta.  

Kiinteistökohtaisten jätevesimää-
rien ennustetaan kasvavan vapaa-

ajan asuntojen lisääntyvän käytön ja 
varustelutason kehittymisen myötä. 
Kiinteistöjen umpisäiliöratkaisujen 
lisääntyessä myös kumipyörin toteutet-
tavien säiliötyhjennysmäärien voidaan 
ennustaa lisääntyvän. Sako- ja umpi-
kaivolietteiden määrän lisääntyminen 
saattaa aiheuttaa haasteita joillakin 
lietteitä vastaanottavilla jätevedenpuh-
distamoilla. Sako- ja umpikaivoliet-
teiden paikallista hyödyntämistä voi 
olla tarpeen lisätä. Tämä voi edellyttää 
uudenlaisia kehittämistoimenpiteitä 
haitta-aineiden (ml. lääkeainejäämät) 
hallinnan parantamiseksi.
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Haja-asutuksen 
vesihuolto ja 
muutosvoimat
MUUTOSVOIMAT MUODOSTUVAT MM. MEGATRENDEISTÄ, TRENDEISTÄ JA SIG-
NAALEISTA. MEGATRENDIT KERTOVAT HISTORIASTA JA TOISINTAVAT NYKYISTÄ 
MAAILMANMALLIA. TRENDIT KUVAAVAT NYKYISEN JA TULEVAN MAAILMANMAL-
LIN VÄLITILAA. TRENDEILLÄ ON ELINKAARI, NE EIVÄT OLE IKUISIA. SIGNAALIT 
LUOVAT UUTTA MAAILMANMALLIA; OSA NIISTÄ KASVAA TRENDEIKSI JA MEGAT-
RENDEIKSI. (KUHMONEN. T., 2021)

Vesihuoltoon vaikuttaa useita tunnistet-
tuja muutosvoimia. Erityisesti haja-
asutuksen vesihuoltoon vuoteen 2030 
mennessä vaikuttavia muutosvoimia 
ovat väestön muuttoliike ja ikääntymi-
nen, ilmastonmuutos, kiertotalous ja 
digitalisaatio. Lisäksi haja-asutuksen 
vesihuoltoon vaikuttavat hiilineutraa-
liuden ja resurssitehokkuuden saavutta-
miseksi asetetut tavoitteet.

Väestön muuttoliike ja ikäänty-
minen vaikuttavat erityisesti yhteisen 
vesihuollon järjestämiseen ja toimin-
takykyyn. Vedenkäytön vähentyessä 
aiheutuu verkostoissa viipymiä ja ilme-
nee veden laatuongelmia. Viemäriver-
kostojen toimivuudessa ilmenee myös 
ongelmia (hajuhaitat) jätevesimäärien 
vähentyessä. Toisaalta vesihuolto-
verkostojen tekninen kapasiteetti voi 
osoittautua riittämättömäksi alueilla, 
joissa vesihuoltopalveluiden tarve kas-
vaa voimakkaasti. 

Luonnollisen väestönkasvun kes-
kittyminen isoimpiin kaupunkeihin on 
ollut 2000-luvun kaupungistumisen 
keskeinen moottori. Alue- ja väestö-
rakenteen merkittävin muutostrendi 
liittyy syntyvyyden merkittävään alene-
miseen ja sen aiheuttamiin negatiivisiin 
kerrannaisvaikutuksiin alueiden tulevan 
kehityksen kannalta. (MDI, 2019)

Erilaisilla globaaleilla tekijöillä voi 
olla lyhyitä ja pitkäkestoisia vaikutuk-

sia. Tästä esimerkkinä on koronavirus-
pandemia (COVID-19), joka on jo en-
simmäisen vuoden aikana merkittävästi 
vaikuttanut ihmisten liikkumiseen ja 
työntekokulttuuriin. Vapaa-ajan asun-
tojen hankinta ja hyödyntäminen etä-
työskentelyyn on lisääntynyt. Eräiden 
arvioiden perusteella on tunnistettavis-
sa myös heikkoja signaaleja haja-asu-
tuksen pysyväisluonteisen asutuksen 
määrän lisääntymisestä. 

Ilmastonmuutoksesta aiheutuu 
erilaisia sään ääri-ilmiöitä. Merkil-
lepantavaa ääri-ilmiöiden osalta on 
niiden voimakkuus, toistuvuus ja kesto. 
Hämeessä poikkeuksellisen pitkä-
kestoiset kuivuusjaksot (2002–2003 
ja 2018–2019) aiheuttivat pääasiassa 
yksittäisten kiinteistökohtaisten talous-
vesikaivojen kuivumisia. Kunnallisille 
vesihuoltolaitoksille ja -yhtiöille ei 
kuivuusjaksoista aiheutunut merkittä-
vää haittaa. 

Sään eri ääri-ilmiöiden ennustetaan 
aiheuttavan jatkossa haasteita vesi-
huoltolaitoksen toimintaan. Haasteina 
ovat raakavesiesiintymissä tapahtuvat 
muutokset, kuten pohja- ja pintavesi-
pintojen lasku ja veden laadun heik-
keneminen. Lisääntyvien myrskyjen 
seurauksena aiheutuu paikallisia ja 
alueellisia energiantoimitushaasteita. 
(Meriläinen, P., ym. 2019)
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sia. Tästä esimerkkinä on koronavirus-
pandemia (COVID-19), joka on jo en-
simmäisen vuoden aikana merkittävästi 
vaikuttanut ihmisten liikkumiseen ja 
työntekokulttuuriin. Vapaa-ajan asun-
tojen hankinta ja hyödyntäminen etä-
työskentelyyn on lisääntynyt. Eräiden 
arvioiden perusteella on tunnistettavis-
sa myös heikkoja signaaleja haja-asu-
tuksen pysyväisluonteisen asutuksen 
määrän lisääntymisestä. 

Ilmastonmuutoksesta aiheutuu 
erilaisia sään ääri-ilmiöitä. Merkil-
lepantavaa ääri-ilmiöiden osalta on 
niiden voimakkuus, toistuvuus ja kesto. 
Hämeessä poikkeuksellisen pitkä-
kestoiset kuivuusjaksot (2002–2003 
ja 2018–2019) aiheuttivat pääasiassa 
yksittäisten kiinteistökohtaisten talous-
vesikaivojen kuivumisia. Kunnallisille 
vesihuoltolaitoksille ja -yhtiöille ei 
kuivuusjaksoista aiheutunut merkittä-
vää haittaa. 

Sään eri ääri-ilmiöiden ennustetaan 
aiheuttavan jatkossa haasteita vesi-
huoltolaitoksen toimintaan. Haasteina 
ovat raakavesiesiintymissä tapahtuvat 
muutokset, kuten pohja- ja pintavesi-
pintojen lasku ja veden laadun heik-
keneminen. Lisääntyvien myrskyjen 
seurauksena aiheutuu paikallisia ja 
alueellisia energiantoimitushaasteita. 
(Meriläinen, P., ym. 2019)
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Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen ja 
voimistuminen voivat toimia katalyyt-
tina myös kiinteistöjen omistajien ja 
haltioiden käyttäytymiselle. Verkos-
toihin liittymishalukkuus ja verkos-
tojen lisälaajentamistarve voivat tulla 
ajankohtaiseksi. Maatalouden ennus-
tetaan muuttuvan ilmastonmuutoksen 
seurauksena monin tavoin. Tulevaisuu-
dessa ei voida nojautua tuontiruokaan, 
-rehuihin ja -lannoitteisiin. Omava-
raisuusastetta on nostettava ja sen 
kautta voi myös vesihuollon merkitys 
korostua.  

Kiertotalouden tavoitteena on 
vastata kestävyysongelmiin, joista yksi 
keskeisimpiä on puhtaan veden riit-
tävyys. Hämeessä veden riittävyys ei 
ole ollut toistaiseksi merkittävä tekijä. 
Kotitalouksien veden kierrättämiselle 
ei ole myöskään ollut tarvetta. 

Ympäristöministeriön vuoteen 2035 
ulottuva kiertotalouden strateginen 
ohjelma kannustaa luonnonvarojen 
kestävään käyttöön sekä materiaalien 
varmistamiseen kierrossa pidempään 
ja turvallisesti. Ohjelma määrittelee 
tarvittavat toimet ja resurssit kiertota-
louden edistämiseksi ja systeemisen 

Kuva: Timo Virola

muutoksen aikaansaamiseksi. (Ympä-
ristöministeriö, 2021) 

Kanta- ja Päijät-Hämeessä on 
käytössä alueelliset kiertotalouden 
tiekartat, joissa määritellään tavoitteet 
ja toimenpiteet kiertotalouden saa-
vuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. 
Kanta-Hämeen alueella tavoitteena on 
vahvistaa biotalouden toimintaympäris-
töä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä 
keskittymällä bio- ja kiertotalouden 
toiminnan vahvistamiseen (HAMK, 
2020). Päijät-Hämeen alueella tavoit-
teena on aikaansaada suljettuja tek-
nisten materiaalien kiertoja ja tuottaa 
lisäarvoa laajempiin kiertoihin. (Päijät-
Hämeen liitto, 2020b).

Vesihuollon kiertotalousratkaisuiksi 
tunnistettu vesivarojen kestävä käyttö 
tarkoittaa veden hukan vähentämistä, 
veden käytön tehostamista, veden ja 
sen sisältämien ravinteiden ja energian 
kierrättämistä ja uudelleenkäyttöä. Oh-
jauskeinoina on tähän mennessä tunnis-
tettu veden hinnoittelu kannustimena 
vesiviisaisiin ratkaisuihin, aineiden ja 
energian talteenotto ja palauttaminen 
kiertoon, hajautetut jätevesiratkaisut 
vesiviisaan kiertotalouden osana sekä 

jätevesimaksun määräytyminen haital-
listen aineiden pitoisuuksien mukaan. 
(Salminen, J., ym., 2017) Suomessa ve-
sihuoltoala toteuttaa jo nykyisin kierto-
talouden periaatteita. Jätevesien käsit-
telyn osalta kiertotalouden tavoitteisiin 
pyritään vastaamaan pääsääntöisesti 
kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla 
mm. ravinteiden kierrätyksen osalta. 

Kiinteistökohtaisten vesihuoltorat-
kaisujen osalta kiertotaloutta toteu-
tetaan pääasiallisesti paikallisesti. 
Kiinteistökohtaisen jätevesihuollon 
osalta ravinteiden varmistaminen 
kiertokulussa ja niiden uudelleen 
hyödyntäminen syntypaikalla on yksi 
toimintamuoto. Kiinteistökohtaisen 
kiertotalouden toteutumista on tarpeen 
edistää mm. kuivakäymäratkaisuin. 
Tämä vähentää myös vedenkulutusta 
ja pienentää hiilijalanjälkeä. Hämeessä 
kuivakäymäläratkaisut ovat yleistyneet 
erityisesti vapaa-ajan asuntojen osalta. 
Kiinteistökohtaisten jätevesiratkaisujen 
osalta kiertotalouden toimintamallien 
ennustetaan lisääntyvän paikallisten 
yritysten ja muiden toimijoiden symbi-
oosina hyödyntämällä eri toiminnoissa 
syntyviä materiaali- ja energiavirtoja. 
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Digitalisaation ennustetaan kytkey-
tyvän tulevaisuudessa vahvasti myös 
vesialaan ja vesihuoltolaitosten toi-
mintaan. Digitalisaatiolla tarkoitetaan 
tekoälyä, kaukokartoitusta, esineiden 
internetiä ja robotiikkaa. Digitalisaatio 
tarjoaa työkaluja luonnonvarojen kestä-
vyyden varmistamiseen, resurssitehok-
kuuteen ja luonnonvarojen aineettoman 
arvon luontiin. (Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö, 2018) 

Tekoälyn (A.I.) ja esineiden inter-
netin (IoT) yleistymisen ennustetaan 
tehostavan vesihuoltolaitostoimin-
taa reaaliaikaisen vesihuoltoketjun 
tunnistamisella. Digitaaliset ratkaisut 
hyödyntävät myös vesiosuuskun-
tia ja -yhtymiä mm. vedenkulutuk-
sen seurannassa ja hallinnassa sekä 
verkostovuotojen paikallistamisessa. 
(Mediaplanet, 2020) Kiinteistökohtai-
sen jätevesihuollon osalta voi eräänä 
ratkaisuna olla umpikaivon ja -säiliön 
täyttymisestä ilmoittava mobiilisovel-
lus, joka palvelee samanaikaisesti 
kiinteistönomistajaa ja -haltijaa sekä 
säiliöiden tyhjennyspalveluja tarjoavaa 
toiminnanharjoittajaa.  

Digitalisaatio muuttaa myös työelä-
mää. Esimerkiksi etätyön tekeminen 
kaksinkertaistui vuonna 2020 edellis-
vuodesta (Leskinen, T., 2021). Etätyön 
lisääntymisen seurauksena työntekijällä 
ei ole tarvetta asua kaupungeissa ja taa-
jamissa eikä liikkua kodin ja työpaikan 
välillä. Kehityssuunta voi vaikuttaa 
osaltaan myös haja-asutuksen vesihuol-
lon järjestämiseen ja ylläpitoon.

Suomen tavoitteena on olla hiili-
neutraali vuoteen 2035 mennessä. 
Tavoitteeseen edetään nopeuttamalla 
päästövähennystoimia ja vahvistamal-
la hiilinieluja (Ympäristöministeriö, 
2021) Vesihuoltolaitokset ovat merkit-
täviä toimijoita kasvihuonekaasujen 
vähentämisessä. Jätevedenpuhdistamot 
ovat pääsääntöisesti energiaomavarai-
sia ja usein jo energian nettotuottajia. 
(Vesilaitosyhdistys, 2019)

Hämeessä on sitouduttu ilmas-
tonmuutoksen hillintätoimiin, joka 
käytännössä tarkoittaa uskottavaa 
sitoutumista kasvihuonekaasupäästö-
jen vähentämiseen sekä vaikuttamista 
alueen toimijoihin osana hiilineut-
raaliuden tavoittelua. Päijät-Hämeen 
maakunta tavoittelee hiilineutraaliutta 
vuoteen 2030 mennessä vähentämällä 

kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 
2007 tasosta. Kanta-Hämeessä Joki-
oisten kunta tavoittelee ilmastopäästö-
jen vähentämistä lisäämällä uusiutu-
van energian käyttöä ja parantamalla 
energiatehokkuutta. (SYKE, 2021a) 
Hiilineutraaliuuden tavoitteet koskevat 
osaltaan myös haja-asutuksen vesihuol-
toa.

Vesihuoltolaitosten välinen yhteis-
työ, tuotteiden lainaus ja yhteishankin-
nat voivat osaltaan parantaa resurs-
sitehokkuutta. Esimerkiksi laitosten 
yhteiskäytössä olevat varavoimakoneet 
parantavat materiaalitehokkuudetta 
verrattuna tilanteeseen, että kaikki lai-
tokset olisivat hankkineet omat koneet 
omaan käyttöönsä. 

Kuva: Timo Virola
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Haja-asutuksen 
vesihuollon 
kehittämistarpeiden 
tunnistaminen 
HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON KOKONAISHALLINTA EDELLYTTÄÄ USEITA ERI-
LAISIA JA ERI TOIMIJOIDEN VÄLISIÄ TOIMENPITEITÄ. KUNNAT OVAT PÄÄSÄÄN-
TÖISESTI KOKONAISVASTUUSSA VESIHUOLTOLAISSA (119/2001) SÄÄDETYN 
VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- JA JÄRJESTÄMISVELVOITTEIDEN PERUSTEELLA. 
KEHITTÄMIS- JA JÄRJESTÄMISVELVOITE KOSKEE MYÖS HAJA-ASUTUKSEN VE-
SIHUOLTOA. KUNNAT TARVITSEVAT HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON KOKO-
NAISUUDEN HALLINNASSA MUIDENKIN TOIMIJOIDEN TUKEA, OSAAMISTA JA 
OSALLISTUMISTA.  
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Haasteena on, että haja-asutuksen 
vesihuollon nykytilaa ja tulevaisuu-
den haasteisiin vastaamista ei välttä-
mättä koeta tärkeäksi. Myöskään ei 
aina tiedosteta, että asiat voisivat olla 
paremminkin. Toisaalta, vaikka tilanne 
tiedostetaan haastavaksi, sen kuntoon 
saattamiseen ei ryhdytä kunnissa ja 
viranomaisissa. Asioiden kuntoon saat-
tamisen yleisimpinä esteinä koetaan 
resurssi- ja osaamispuute, ajankäytön 
vähyys, taloudellinen niukkuus ja haja-
asutuksen vesihuollon kehittämiskoke-
muksen vähäisyys.  

Hämeen haja-asutuksen vesihuollon 
kehittämistarpeiden tunnistamiseen 
vaikuttavat useat eri tekijät, kuten alu-
een yhdyskuntarakenteesta aiheutuvat 
tekijät, yhteisiä vesihuoltopalveluja 
tarjoavien toimijoiden verraten isohko 
määrä, vapaa-ajan asumisen nykyinen 
ja tuleva kehitys sekä kiinteistökoh-
taisen vedenhankinnan ja jätevesien-
käsittelyn varassa olevat, noin 40 000 
asukasta. Pelkästään haja-asutuksen 
nykytilanteen tunnistaminen on edel-
lyttänyt toimenpiteitä ja eri toimijoiden 

välistä tiivistä yhteistyötä ja vuoro-
puhelua. Unohtaa ei sovi myöskään 
vuoteen 2030 ulottuvaa Hämeen vä-
kiluvun kokonaisvähenemisennustetta 
ja asukkaiden erilaisia tarpeita eikä 
haja-asutuksen vesihuoltoon kohdistu-
via muutosvoimia.

Haja-asutuksen yhteinen vesihuolto 
nähdään yleensä vain vesiosuuskuntien 
ja -yhtymien selviytymistaisteluna jär-
jestää ja ylläpitää vesihuoltopalveluja 
autioituvilla alueilla. Vesiosuuskuntien 
ja -yhtymien vastuuhenkilöt eivät ole 
pääsääntöisesti tavoitettavissa virka-
aikoina, mikä aiheuttaa käytännön 
haasteita toimijoiden väliseen keskinäi-
seen yhteydenpitoon. Kiinteistökohtai-
nen vesihuolto nähdään pääsääntöisesti 
kiinteistönomistajien omaan tahtotilaan 
perustuvana vapaaehtoistoimintona. 
Kiinteistönomistajien ja -haltijoiden 
tiedontarpeet ovat yleensä subjektiivi-
sia, kysyjään itseensä tai hänen omai-
suuteensa kohdistuvia. 

Vuorovaikutteisen yhteydenpi-
don aikaansaaminen kuntalaisten ja 
eri toimijoiden kesken sekä erilaisiin 

asiakas- ja asukastarpeisiin vastaa-
minen edellyttävät yhä enenevässä 
määrin kokonaisuuksien hallintakykyä 
ja erilaisten syy-seuraussuhteiden huo-
mioon ottamista. Kuntalaisten oman 
harkinnan, tulkintojen ja aktiivisuuden 
varaan jää liikaa, mikäli yhteisö lähtee 
itse paikkaamaan niitä aukkoja, joita 
kokonaisuuden hallitsemattomuus ja 
toisaalta valvonnan puutteellisuus ai-
heuttavat. 

Hämeessä vain muutamat aktiiviset 
kunnat ja kunnalliset vesihuoltolaitok-
set järjestävät säännöllisiä tapaamisia 
alueensa vesiosuuskuntien ja -yhtymien 
kanssa. Lisäksi muutamat kunnat tarjo-
avat, pääasiassa terveydensuojelulain-
säädännön ohjaamana, yksilöidympää 
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asiakaspalvelua kiinteistöjen omistajil-
le ja haltijoille. Tällaisina asiakaspalve-
luina tulevat kysymykseen kiinteistöjen 
talousvesikaivojen näytteidenottoon ja 
vesianalytiikan tulkintaan sekä erilaiset 
kiinteistökohtaisten jätevesijärjestel-
miin liittyvät neuvonta- ja ohjauspal-
velut. 

Haja-asutuksen vesihuoltoa ja kan-
salaisia palvelevaa neuvontaa, opas-
tusta ja oikean tiedon lähteille johdat-
tamista on tarpeen tunnistaa, lisätä ja 
kehittää eri toimijoiden kesken. Muu-
tamilla kunnilla ja vesihuoltolaitoksil-
la on jo käytössä hyviä käytänteitä ja 
toimintatapoja, joita on tarpeen koota 
yhteen ja edelleen jakaa yhteiseen käyt-
töön. Toimintatavoista on itse kullakin 

mahdollista ottaa käyttöön myös tietty-
jä osakokonaisuuksia. 

Hämeen haja-asutuksen vesihuollon 
kokonaishallinnan haltuunottoon vai-
kuttavat myös suhteellisen merkittävä 
maaseutumainen asutus ja perustuotan-
to, jolle on tullut ja tulee jatkossakin 
turvata tarkoituksenmukaiset vesihuol-
totoiminnot. Haja-asutuksen kiinteis-
tökohtaisen ja yhteisen vesihuollon 
turvaaminen tulee nähdä osana kunnan 
elinvoiman kehittämistä ja kuntalaisten 
hyvinvoinnista huolehtimista. Erilais-
ten toimenpiteiden ja palveluiden tar-
joamattomuus tai niiden alas ajaminen 
ei ole vaihtoehto, koska julkinen valta 
takaa monet niistä laissa. 

Asiantuntija-
teemahaastattelut

Strategian laadinnan aikana toteutettiin 
kolme asiantuntijateemahaastattelua 
haja-asutuksen vesihuollon nykytilan, 
käytännön haasteiden sekä kehittämis-
tarpeiden, tulevaisuuden näkymien ja 
ratkaisumallien tunnistamiseksi. Asi-
antuntijateemahaastatteluihin valittiin 
organisaatioita ja henkilöitä, joilla on 
laajaa, monipuolista ja pitkäaikaista 
käytännön kokemusta niin hämäläisestä 
kuin valtakunnallisesta ja kansainvä-
lisestä haja-asutuksen vesihuollosta. 
Asiantuntijateemahaastatteluissa olivat 
edustettuina tutkimus-, edunvalvon-
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ta- ja asiantuntijanäkökulmat sekä pal-
veluntarjoaja ja -tuottajanäkökulmat. 
Haastatteluteemoina ja haastateltavina 
henkilöinä olivat:
• Kiinteistökohtainen vedenhan-

kinta: johtava hydrogeologi Ritva 
Britschgi Suomen ympäristökeskus 
ja toimitusjohtaja Pertti Virtanen Ve-
sikaivohuolto Vipe Oy

• Kiinteistökohtainen jätevesihuolto: 
suunnitteluinsinööri Johanna Kallio 
Suomen ympäristökeskus ja toimi-
tusjohtaja Heikki Pietilä Insinööritoi-
misto Heikki Pietilä Oy 

• Haja-asutuksen yhteinen vesihuol-
to: yhdistyksen puheenjohtaja Vesa 
Arvonen Suomen vesihuolto-osuus-
kunnat ry, projektipäällikkö Pekka E. 
Pietilä Tampereen yliopisto ja halli-
tuksen puheenjohtaja Tauno Peltonen 
Pursijärven vesiosuuskunta

Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan 
osalta asiantuntijat näkevät haasteena 
kiinteistönomistajien ja -haltijoiden 
tiedon puutteen sekä palveluntarjoajien 
vähyyden osana vedenhankintaratkai-
sujen suunnittelu- ja toteutuspalveluita. 
Erityisesti kiinteistön rengaskaivon 
sijainnin määrittämiseen ja rakentami-
seen sekä kaivon huoltoon ja ylläpitoon 
liittyvää ohjeistusta on niukasti saata-
villa. Tiedon puute, ohjeistuksen niuk-
kuus ja palveluntarjoajien vähyys ovat 
johtaneet esimerkiksi kiinteistökohtais-
ten kallioporakaivojen toteuttamiseen 
myös tilanteissa, joissa se ei välttämät-
tä ole ollut kiinteistön vedenhankin-
nan kannalta tarkoituksenmukaisin ja 
edullisin ratkaisu. 

Nykyisissä kiinteistöjen talousve-
sikaivoissa lähes 80 %:lla on puutteita 
kaivorakenteissa. Puutteet johtuvat pää-
asiassa kaivon rakentamisohjevirheistä. 
Puutteita aiheuttavat myös kaivoura-
koitsijoiden virheellinen toiminta sekä 
kaivorakenteiden huollon ja ylläpidon 
laiminlyönnit. Puutteet aiheuttavat 
haasteita talousveden laadulle ja kaivon 
käytettävyydelle. Virheellisiä menet-
telyjä voitaisiin vähentää ja ehkäistä 
esimerkiksi toteuttamalla alueellisia tai 
valtakunnallisia kuntalaisille tarkoitet-
tuja kaivon suunnittelu-, toteutus- ja yl-
läpitovideoita, jotka linkitettäisiin hyö-
dynnettäväksi kuntien www-sivuille. 

Kiinteistökohtaisen jätevesihuol-
lon osalta asiantuntijat näkevät, että 

Kuva: Timo Virola
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palveluntarjoajien määrä on päin-
vastainen kuin kiinteistökohtaisessa 
vedenhankinnassa. Kiinteistökohtaisen 
jätevesihuollon eri palveluntarjoajia 
on runsaasti ja jokaiselle kiinteistölle 
on tarjottavissa ja käyttöönotettavissa 
tarkoituksenmukaisin jätevesienkäsitte-
lyratkaisu. Haasteena koetaan suun-
nittelijoiden heikko omamarkkinointi, 
palveluntarjoajien ja kuntien ympäris-
tönsuojelu- ja rakennusvalvontavalvon-
taviranomaisten yhteistyön vähäisyys 
sekä kiinteistönomistajien ja -haltijoi-
den vähäinen innokkuus hyödyntää 
olemassa olevia palveluja. Kiinteis-
tökohtaisen jätevesihuollon haasteet 
koskevat myös viranomaissektoria, 
jossa osaamis- ja resurssipula, valvon-
tayhteistyön niukkuus ja valvottavien 
kohteiden huomattavan suuri määrä 
aiheuttavat omat käytännönongelmat. 
Käytännön valvontatyön toteutumisen 
esteenä nähdään myös ajantasaisen val-
vontatiedon keräämisen, dokumentoin-
nin ja hyödyntämisen puutteellisuus. 
Ratkaisuna tilanteen kuntoon saattami-
seksi nähdään valvonnan kehittämistä 
ja kuntien yhteisten toimintamallien 
aikaansaamista, tiedon keräämisen, 

hyödyntämisen ja dokumentoinnin 
käyttöönottoa sekä rakennusvalvonnan 
ja ympäristötoimen työjaon resurssite-
hokas organisointi.

Haja-asutuksen yhteisen vesihuollon 
osalta asiantuntijat näkevät haasteina 
vesiosuuskuntien ja -yhtymien sekä 
pienempien kunnallisten vesihuoltolai-
tosten toimintaedellytysten ja jatkuvuu-
den turvaamisen sekä laitosten vastuu-
henkilöiden osa-aikaisen tekemisen ja 
ajankäytön toiminnan kehittämiseen. 
Eri toimijoita palvelevan yhteistyön 
lisääminen ja syventäminen nähdään 
tarpeellisena.  Yhteistyön esteeksi voi 
muodostua vesihuollon ulkopuoliset 
tekijät, kuten esimerkiksi kylien väliset 
jännitteet. 

Kunnan, kunnallisen vesihuolto-
laitoksen sekä vesiosuuskuntien ja 
-yhtymien välisen yhteistyön laajen-
tamista pidetään tärkeänä. Kyseeseen 
voivat tulla esimerkiksi koko kunnan 
varautumiseen liittyvät asiat, kuten 
haja-asutusalueiden sammutusveden 
järjestämis- ja toteutuskysymyksi-
en ratkaiseminen. Lisäksi yhteistyön 
laajentamista on tarpeellista harkita ul-
kopuolisia hankintoja hyödynnettäessä. 

Vesiosuuskuntien ja -yhtymien mukaan 
ottamisella kunnallisten vesihuoltolai-
tosten ja palvelujentarjoajien välisiin 
puitesopimuksiin voidaan aikaansaada 
synergiaetuja. Lisääntynyt yhteistyö ja 
toimijoiden välinen luottamus voivat 
myöhemmin toimia esimerkiksi laito-
syhdistymisten katalyyttinä. Vesihuol-
totoiminnassa tiedolla johtaminen ja 
digitalisaation hyödyntäminen nähdään 
toiminnan jatkuvuuden osalta myös 
tärkeänä. Usein vesiosuuskuntien ja 
-yhtymien tiedot ovat vain puheenjoh-
tajan tai sihteerin käytössä.  

Jokainen haastatteluihin osallistunut 
asiantuntija pitää ratkaisevan tärkeä-
nä haja-asutuksen vesihuollon koko-
naisuuden hallintaa ja eri toimijoiden 
tehtävien ja vastuiden selkiinnyttämis-
tä. Kokonaisuuden hallinnan erityise-
nä haasteena pidetään julkishallinnon 
jäykkyyttä ja suunnittelemattomuutta 
asioihin ryhtymisessä sekä vastuiden 
tunnistamattomuutta. Haastattelujen 
perusteella haja-asutuksen vesihuol-
toon tarvitaan kohdennettuja kehittä-
mistoimia. 

Kuva: Timo Virola
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Muut haastattelut

Asiantuntijateemahaastattelujen yh-
teydessä toteutettiin lisäksi kolme 
muuta haastattelua, joissa keskityttiin 
kiertotalouden ja haja-asutuksen sy-
nergiamahdollisuuksiin vuoteen 2030 
mennessä, ympäristöhallinnon ylläpitä-
män valtakunnallisen asiakaspalvelun 
(Y-ASPA) lisätuen tarjontamahdolli-
suuksiin asiakasyhteydenotoissa sekä 
Hämeen alueelliseen maaseutusuunni-
telman 2023–2027 vaikuttavuustavoit-
teiden ja vesihuollon yhteensovittami-
seen. Haastateltavina henkilöinä olivat 
neuvotteleva virkamies Ari Kangas 
ympäristöministeriöstä (Kiertotalous), 
ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksesta (Ympäristöasi-
oiden asiakaspalvelu) ja asiantuntija 
Lassi Hurskainen Hämeen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksesta (Hä-
meen alueelliseen maaseutusuunnitel-
ma 2021–2027). 

Kiertotalouden näkökulmasta 
nykyisiä käytössä olevia yhdyskunta-
jätevesien käsittelytekniikoita ei ole 
suunniteltu ravinteiden talteenottoon 
ja kierrätykseen. Kehitteillä olevien ra-
vinteiden talteenotto- ja lietteenkäsitte-
lymenetelmien avulla fosforin ja typen 
talteenottoa voitaisiin merkittävästi 
lisätä. Jätevesien sisältämästä fosforista 
noin 70 % ja typestä noin 10 % päätyy 
lietteen kautta viherrakentamisen ja 
maatalouden käyttöön. Puhdistamo-
lietteiden ravinteiden hyödyntäminen 
pääosin lannoitekäytössä on asetettu 
kansalliseksi tavoitteeksi ravinteiden 
kierrätyksen toimenpideohjelmassa. 
Puhdistamolietteen hyötykäyttö on kui-
tenkin nähty viime vuosina ongelmalli-
sena etenkin sen sisältämien orgaanis-
ten haitta-ainejäämien vuoksi.

Jäte- ja lannoitelainsäädännön 
muutokset vaikuttavat myös lietteisiin. 
Sako- ja umpikaivolietteiden nykyinen 
asema tulee muuttumaan. Lainsäädän-
töuudistukset eivät kuitenkaan yksi-
nään riitä ratkaisemaan jätevesilietteitä 
koskevia kiertotalouskysymyksiä. Jä-
tevesien ravinteiden käytön lisääminen 
edellyttää niiden jalostamista turvalli-
siksi lopputuotteiksi. Näille tuotteille 
tarvitaan myös riittävää kysyntää ja 
käyttöönottoa.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelun 
osalta nähdään tärkeänä, että kuntien 
verkkosivut ovat ajantasaiset ja selke-
ät. Tällöin varmistetaan yhteistyötä, 
asiakaspalvelun teknistä sujuvuutta ja 
asiakkaiden ohjaamista oikean tiedon 
lähteelle. Haja-asutuksen vesihuoltoon 
liittyvää yleistä ohjausta ja neuvon-
taa voidaan osoittaa valtakunnalliseen 
ympäristöasioiden asiakaspalveluun 
(Y-ASPA) myös kunnista. Ympäris-
töasioiden asiakaspalvelun piiriin 
ei kuitenkaan voi sisältyä kuntien 
viranomaistehtävät, joihin kokemuk-
sen mukaan asiakkaiden yhteydenotot 
hyvin paljon liittyvät. Haja-asutuksen 
vesihuoltokysymyksiin vastaamises-
sa, vesihuollosta tiedottamisessa sekä 
muussa viestinnässä on tarpeen ottaa 
käyttöön myös uusi Vesi.fi -verkkopal-
velu. 

Hämeen alueelliseen maaseutusuun-
nitelman 2023–2027 ja haja-asutuksen 
vesihuollon välisen vuorovaikutteisuu-
den osalta on tärkeätä ottaa huomioon 
myös haja-asutuksen eri toimijoiden 
erilaisia tarpeita, näkemyksiä ja odo-
tuksia. Esimerkiksi Hämeen maaseu-
dun vaikuttavuustavoitteiden määrittä-
misen yhteydessä on lähtökohtaisesti 
oletettu, että tietyt perustoiminnot, 
kuten vesihuolto, ovat kunnossa ja ne 
tukevat suunnitelmassa esitettyjen sek-
torikohtaisten vaikuttavuustavoitteiden 
saavuttamista. Erityisesti infrapalvelu-
jen (laajakaistayhteydet ja vesihuolto) 
toimivuutta pidetään yhtenä keskeisim-
pänä perustana asutuksen ja maaseu-
dun elinvoimaisuuden lisäämisessä ja 
edelleen kehittämisessä. 
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Vesiosuuskunta ja 
-yhtymäkysely

Strategiatyön yhteydessä toteutettiin 
myös erillinen selvitys, johon osal-
listui yhteensä 22 vesiosuuskuntaa ja 
-yhtymää.  Selvitykseen osallistuneet 
vesiosuuskunnat ja -yhtymät tarjoavat 
yhteisiä vesihuoltopalveluja kunnan 
hyväksymällä toiminta-alueella. (Ala-
koski, H., 2021)

Selvityksen tavoitteena oli muodos-
taa kokonaiskuva vesiosuuskuntien ja 
-yhtymien kyvystä tarjota vesihuol-
topalveluja. Selvityksessä kuultiin ja 
tunnistettiin vesiosuuskuntien ja -yhty-
mien nykyisessä toiminnassa koettuja 
haasteita ja toimijoiden mahdollisuuk-
sia jatkaa toimintaansa muuttuvassa ja 

uudistuvassa vesihuollon toimintaym-
päristössä.

Selvityksen perusteella vesiosuus-
kuntien ja -yhtymien määrän arvioi-
daan vähentyvän puoleen vuoteen 2030 
mennessä. Suurin osa toimintansa alas-
ajoa suunnittelevista vesiosuuskunnista 
ja -yhtymistä on halukkaita sulautu-
maan osaksi kunnallista vesihuoltolai-
tosta. Merkittävimmät syyt toimijoiden 
halukkuuteen luopua laitostoiminnasta 
ovat talkootyöstä aiheutuvat erilai-
set haasteet, osaamis-, ajankäyttö- ja 
henkilöstöpula sekä lainsäädännön 
kiristyminen ja uusien velvoitteiden 
lisääntyminen. 
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Haja-asutuksen 
vesihuollon 
kehittämistarpeet 
HÄMEEN HAJA-ASUTUKSEN NY-
KYTILAN JA ENNUSTEIDEN, VE-
SIHUOLTOON KOHDISTUVIEN 
MUUTOSVOIMIEN SEKÄ ASIANTUNTI-
JAHAASTATTELUIDEN JA VESIOSUUS-
KUNTASELVITYKSEN PERUSTEELLA 
ON MÄÄRITETTY YHTEENSÄ 11 KEHIT-
TÄMISTARVETTA. 

Kehittämistarpeet on jaettu kolmeen 
teemakokonaisuuteen: haja-asutuksen 
vesihuollon yleiset kehittämistarpeet, 
kiinteistökohtaisen talous- ja jäte-
vesihuollon kehittämistarpeet sekä 
vesihuoltolaitosten, vesiosuuskuntien ja 
-yhtymien kehittämistarpeet. Teema-
kokonaisuudet ja kehittämistarpeet on 
esitetty kuvassa 10.

Haja-asutuksen vesihuollon ylei-
siin kehittämistarpeisiin vastaaminen 
muodostaa kivijalan vesihuoltostra-
tegian vision saavuttamiselle. Ke-
hittämistarpeisiin vastaaminen tukee 
myös kiinteistökohtaiselle talous- ja 

jätevesihuollolle sekä vesihuoltolaitok-
sille, vesiosuuskunnille ja -yhtymille 
määritettyihin kehittämistarpeisiin vas-
taamista. Haja-asutuksen vesihuollon 
yleisten kehittämistarpeiden keskeisinä 
tavoitteina ovat:
• lisätä alueen eri toimijoiden yhteis-

työtä ja yhteydenpitoa,
• vaikuttaa yhdessä haja-asutuksen ve-

sihuollon arvostuksen lisäämiseen,
• lisätä strategista suunnittelua kuntien 

haja-asutuksen vesihuoltopolitiikan 
ja vesihuollon, kehittämissuunnitel-
mien käyttöönotolla,

• selventää eri toimijoiden tehtäviä ja 
vastuita sekä

• lisätä tiedon hyödyntämistä ja tiedol-
la johtamista osana päätöksentekoa.

Kiinteistökohtaisen talous- ja jäteve-
sihuollon kehittämistarpeisiin vas-
taamisella vaikutetaan kansalaisten, 
kiinteistönomistajien ja -haltijoiden 
tiedon lisääntymiseen. Lisäksi tarjotaan 

tukea erilaisten ratkaisujen tekemiseen 
sekä tunnistetaan kiinteistöjen vastuita 
ja aktivoidaan tarvittaviin toimenpitei-
siin ryhtymistä. Kehittämistarpeisiin 
vastaamalla lisätään myös kiinteistöjen 
omistajille ja -haltijoille monipuolista 
asiakaspalvelua, vaikutetaan kiinteis-
töjen omistajille ja -haltijoille tarjotta-
vien palveluiden käyttöönottoon sekä 
lisätään kiinteistönkohtaisen vesihuol-
lon varautumista osana tunnistettuja 
muutosvoimia. Kiinteistönomistajan 
vastuulla oleva hyvä ja turvattu vesi-
huolto ei usein toteudu ilman ulkopuo-
lista asiantuntijaohjausta ja -tukea.

Vesihuoltolaitosten, vesiosuuskun-
tien ja -yhtymien kehittämistarpei-
siin vastaamalla vaikutetaan erityi-
sesti laitosten tiedon lisääntymiseen 
sekä laitosten ratkaisujen tekemiseen 
vesihuoltopalvelujen varmistamises-
sa ja tulevaisuuteen varautumisessa. 
Kehittämistarpeina esitetään siirtymistä 
suunnitelmallisempaan kokonaisuuk-

Kuva 10. Hämeen haja-asutuksen vesihuollon kehittämistarpeet.

HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON 
YLEISET KEHITTÄMISTARPEET

Vesihuollon arvostuksen lisääminen
Strategisen suunnittelun lisääminen
Toimijoiden tehtävien selventäminen

Tiedolla johtamisen lisääminen

KIINTEISTÖKOHTAISEN TALOUS-  
JA JÄTEVESIHUOLLON  
KEHITTÄMISTARPEET

Asiakaspalvelun lisääminen
Ulkopuolisten palveluiden hyödyntäminen

Varautumisen parantaminen

VESIHUOLTOLAITOSTEN,  
VESIOSUUSKUNTIEN JA -YHTYMIEN  

KEHITTÄMISTARPEET

Toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen
Vesihuoltopalveluiden turvaaminen

Ulkopuolisten palveluiden hyödyntäminen
Laitosten osaamisen lisääminen
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sien hallintaan vesihuoltopalveluiden 
turvaamiseksi, vesiosuuskuntien ja 
-yhtymien ulkopuolisten palveluiden 
käytön lisäämistä, laitoshenkilöstön 
osaamisen lisäämistä sekä yhteistyön 
ja vuoropuhelun lisäämistä kunnan, 
valvontaviranomaisten ja muiden vesi-
huoltolaitosten kanssa. Vesihuoltolai-
tosten, vesiosuuskuntien ja -yhtymien 
tarjoamien laadukkaiden vesihuolto-
palveluiden turvaaminen edellyttää 
jatkossa entistä enemmän ulkopuolisten 
palvelujen hyödyntämistä.

Haja-asutuksen vesihuollon ke-
hittämistarpeisiin vastaamiseksi ja 
tarvittaviin käytännön toimenpiteisiin 
ryhtymiseksi on jokaiselle 11 kehit-

tämistarpeelle laadittu omat erilliset 
suositukset. 

Suosituksissa esitetään erilaisia 
käytännön toimenpiteitä ja niiden 
toteutumisesta saavutettavia hyöty-
jä. Suosituksissa on esitetty myös 
toimenpiteiden toteutusajankohdat 
sekä päävastuutahot ja muut keskeiset 
osallistujatahot toimenpiteiden käytän-
nön toteutumiseen ja asiantuntijuuden 
hyödyntämiseen. 

Suositukset on pyritty esittämään 
yleisellä tasolla. Suositusten on tarkoi-
tettu toimivan katalyytteina käytän-
nön toimenpiteiden tunnistamisessa. 
Suositukset eivät voi olla riittävän 
yksityiskohtaisia kunkin kunnan omiin 

tarpeisiin. Esimerkiksi kunnan omassa 
haja-asutuksen vesihuoltopolitiikassa ja 
vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 
tuleekin tarkemmin määrittää ja nimetä 
vastuut, osallistujatahot sekä aikataulut. 
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Vastuu- ja osallistujatahot 
strategian suositusten 
toimeenpanossa

Kuva 11. Vastuu- ja osallistujatahot strategian suositusten toimeenpanossa.

Yleiset kehittämistarpeet

Arvostuksen 
lisääminen

Kunnat, vesihuoltolaitokset, 
vesiosuuskunnat ja 
-yhtymät, kuntien 

valvontaviranomaiset, ELY, 
maakuntaliitot, 

palveluntarjoajat

Kunnan strategisen 
suunnittelun 
lisääminen

Kunnat, vesihuoltolaitokset, 
vesiosuuskunnat ja 
-yhtymät, kuntien 

valvontaviranomaiset

Toimijoiden tehtävien 
selventäminen

Kunnat, vesihuoltolaitokset, 
vesiosuuskunnat ja 
-yhtymät, kuntien 

valvontaviranomaiset, 
kiinteistöjen omistajat, ELY

Tiedolla johtamisen 
lisääminen

Kunnat, vesihuoltolaitokset, 
vesiosuuskunnat ja 
-yhtymät, kuntien 

valvontaviranomaiset, 
kiinteistöjen omistajat, ELY, 
pelastuslaitokset, tutkimus-

ja oppilaitokset

Laitosten kehittämistarpeet

Yhteistyön lisääminen

Vesihuoltolaitokset, 
vesiosuuskunnat ja 

-yhtymät, kunnat, kuntien 
valvontaviranomaiset, 

maakuntaliitot, ELY, 
edunvalvonta, 

pelastuslaitokset

Palveluiden 
turvaaminen

Vesihuoltolaitokset, 
vesiosuuskunnat ja 

-yhtymät, kunnat, kuntien 
valvontaviranomaiset, 

maakuntaliitot, ELY, 

Ulkopuolisten 
palvelujen 

hyödyntäminen
Vesihuoltolaitokset, 
vesiosuuskunnat ja 
-yhtymät, kunnat, 
palveluntarjoajat

Laitosten osaamisen 
lisääminen

Vesihuoltolaitokset, 
vesiosuuskunnat ja 
-yhtymät, kunnat, 

valvontaviranomaiset, ELY, 
edunvalvonta, tutkimus- ja 

oppilaitokset

Kiinteistökohtaisen vesihuollon kehittämistarpeet

Asiakaspalvelun lisääminen

Kiinteistöjen omistajat, kunnat, kuntien 
valvontaviranomaiset, 

ympäristöasioiden asiakaspalvelu, 
kyläyhteisöt, ELY

Ulkopuolisten palvelujen 
hyödyntäminen

Kiinteistöjen omistajat, kunnat, kuntien 
valvontaviranomaiset, palveluntarjoajat

Varautumisen parantaminen

Kiinteistöjen omistajat, kuntien 
valvontaviranomaiset, kyläyhteisöt, 
palveluntarjoajat, pelastuslaitokset
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Haja-sutuksen 
vesihuollon yleiset 
suositukset
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1. Vesihuollon arvostuksen lisääminen 

Lisätään eri toimijoiden sitoutumista haja-asutuksen vesihuoltoon

Suositukset
• tunnistetaan eri toimijat ja yhteistyön kehittämismahdollisuudet
• tunnistetaan käytännön toimenpiteitä vesihuollon arvostuksen lisäämiseen
• varmistetaan vesihuollon huomioon ottaminen osana kansalaiskeskustelua
• varmistetaan vesihuollon näkyvyys kuntien maankäytön suunnittelussa, vesien-

suojelussa ja päätöksenteossa
• hyödynnetään digitaalista viestintää (esim. sosiaalista mediaa ja www-sivuja) 

vesihuollon arvostuksen lisäämisessä ja kuntalaisten aktivoinnissa
• hyödynnetään paikallismediaa haja-asutuksen vesihuollon käytännön toimenpi-

teiden uutisoinnissa ja esille tuomisessa

Hyödyt
• vastuu vesihuollosta koetaan yhteiseksi
• haja-asutuksen vesihuollon yhteiskunnallinen merkitys tunnistetaan
• luotettava ja toimintavarma haja-asutuksen vesihuolto tunnistetaan vetovoimate-

kijänä
• turvallisen ja laadukkaan vesihuollon järjestäminen kasvaa
• vesihuollon turvaaminen ja kuntoon saattaminen lisääntyy sekä asumisviihtyvyys 

kasvaa
• lähivesien virkistyskäyttöarvo kasvaa
• korkeatasoisten vesihuoltoratkaisujen kysyntä kasvaa 

Toteutus

2022–2030 (jatkuvaa)

Osallistujatahot

Päävastuutahot: kuntien luottamushenkilöt, tekniset toimet, rakennusvalvonta, ve-
sihuoltolaitokset, vesiosuuskunnat ja -yhtymät, terveyden- ja ympäristönsuojeluvi-
ranomaiset, ELY-keskus, maakuntaliitot sekä palveluntarjoajat
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2. Haja-asutuksen vesihuollon strategisen suunnittelun lisääminen

Laaditaan kunnan haja-asutuksen vesihuoltopolitiikka ja päivitetään kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma. 
Kunnan haja-asutuksen vesihuoltopolitiikka voidaan laatia omana asiakirjana tai sisällyttää osaksi kunnan vesihuollon 
kehittämissuunnitelmaa.

Suositukset

Laaditaan kunnan haja-asutuksen vesihuoltopolitiikka, 
joka
• esittää haja-asutuksen vesihuollon strategiset linjaukset
• esittää kytkennät kunnan muihin strategioihin ja suunnitel-

miin
• esittää kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistamistavat
• esittää kunnan tarjoamat yhteisen ja kiinteistökohtaisen 

vesihuollon palvelu- ja tukimuodot 
• huomioi vesihuoltoon kohdistuvat muutosvoimat (väestön 

muuttoliike ja ikääntyminen sekä ilmastonmuutos) 
• huomioi kiertotalouden ja digitalisaation tavoitteet ja mah-

dollisuudet   
• huomioi hiilineutraaliuden ja resurssitehokkuuden tavoit-

teet ja mahdollisuudet
• tukee kuntien monialaista terveyden ja hyvinvoinnin edis-

tämistyötä

Hyödyt
• varmistaa haja-asutuksen vesihuollon huomioon ottamisen 

osana kunnan muuta toimintapolitiikkaa
• määrittää perustan käytännön kehittämistoimenpiteiden 

toteutumiselle
• tukee asukkaiden tasapuolista kohtelua
• tukee kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivi-

tystä ja ajantasaistamista
• tukee eri toimijoiden välistä yhteistyötä 
• edistää valvonnan kehittämistä ja toteuttamista
• tukee maankäytön ja haja-asutuksen vesihuollon yhteenso-

vittamista
• tukee Hämeen alueellisen maaseutusuunnitelman vaikutta-

vuustavoitteiden toteutumista
• tukee Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategian 2030 

vision toteutumista

Toteutus ja ylläpito

Politiikan laatiminen 2022–2023
Politiikan tarkistaminen valtuustokausittain

Osallistujatahot 

Päävastuutahot: kuntien luottamushenkilöt ja tekninen toimi. 
Muut vastuutahot: maankäyttö- ja rakennusvalvonta, vesi-
huoltolaitokset, vesiosuuskunnat ja -yhtymät sekä terveyden- 
ja ympäristönsuojeluviranomaiset

Suositukset

Päivitetään kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma, 
jossa 
• esitetään kytkentä kunnan haja-asutuksen vesihuoltopoli-

tiikkaan 
• esitetään yhteisen ja kiinteistökohtaisen vesihuollon nyky-

tila ja kehittämistarpeet
• esitetään yhteisen vesihuollon kehittämisalueet
• esitetään kiinteistökohtaisen vesihuollon alueet
• esitetään kunnan vesihuollon vastuut ja toimijat 
• esitetään toimenpiteitä ja ratkaisuja toimintaympäristön 

muutosvoimiin vastaamiseksi valtuustokauden aikana
• esitetään toimenpiteitä ja ratkaisuja kiertotalouden ja digi-

talisaation lisäämiseksi valtuustokauden aikana
• esitetään toimenpiteitä ja ratkaisuja hiilineutraaliuden ja re-

surssitehokkuuden saavuttamisessa valtuustokauden aikana

Hyödyt
• jalkauttaa kunnan vesihuoltopolitiikan linjauksia
• toimii kunnan strategia-asiakirjana
• ohjaa taajamien ulkopuolisten alueiden vesihuoltoa
• ohjaa yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän kehittämis-

tä 
• ohjaa käytännön kehittämistoimenpiteiden toteutumista
• tukee häiriötilanteisiin, toimintavarmuuteen ja sammutus-

vesihuoltoon varautumista
• palvelee pinta- ja pohjavesien tilan parantamista sekä liet-

teen käsittelyn ja hyötykäytön kehittämistä
• palvelee kunnan asukkaita vesihuollon ratkaisuissa
• tukee maankäytön ja haja-asutuksen vesihuollon yhteenso-

vittamista
• tukee Hämeen alueellisen maaseutusuunnitelman vaikutta-

vuustavoitteiden toteutumista 
• tukee Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategian 2030 

vision toteutumista

Toteutus ja ylläpito

Kehittämissuunnitelman päivittäminen 2023–2024
Kehittämissuunnitelman tarkistaminen valtuustokausittain

Osallistujatahot 

Päävastuutahot: kuntien luottamushenkilöt ja tekninen toimi. 
Muut vastuutahot: maankäyttö- ja rakennusvalvonta, vesi-
huoltolaitokset, vesiosuuskunnat ja -yhtymät sekä terveyden- 
ja ympäristönsuojeluviranomaiset
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3. Toimijoiden tehtävien selventäminen

Selvennetään kuntien, kuntien alueilla toimivien vesihuoltolaitosten, vesiosuus-
kuntien ja -yhtymien sekä valvontaviranomaisten ja kiinteistöjen omistajien 
tehtäviä. 

Suositukset
• tunnistetaan vesihuollon kehittämis- järjestämis- ja ylläpitovastuut (kunta, vesi-

huoltolaitokset, valvontaviranomaiset, kiinteistön omistaja) 
• esitetään keskeiset toimijat ja näiden vastuut yhteystietoineen julkisesti saavutet-

tavissa olevassa palvelussa (www-sivut)
• nimetään haja-asutuksen vesihuollon kehittämisestä vastuussa oleva kunnan vir-

kamies tai virkamiehet
• kehitetään valvontaviranomaisten työnjakoa

Hyödyt
• madaltaa kunnan, laitosten, kiinteistönomistajien ja -haltijoiden sekä välistä yhte-

ydenpitoa 
• tehostaa kunnan viranhaltijoiden tehtävien hoitoa 
• tukee uusien viranhaltijoiden perehdyttämistä 
• tukee haja-asutuksen vesihuollon kehittämistä ja valvontaa 
• palvelee vesihuoltolaitosten sekä kiinteistön omistajien ja haltijoiden yhdenver-

taista kohtelua
• tukee asiakaspalvelun ja ”yhdenluukun periaatteen” toteutumista

Toteutus

2022–2030 (jatkuvaa)

Osallistujatahot

Päävastuutahot: kuntien luottamushenkilöt, tekninen toimi, maankäyttö- ja raken-
nusvalvonta, vesihuoltolaitokset, vesiosuuskunnat ja -yhtymät, terveyden- ja ympä-
ristönsuojeluviranomaiset sekä kiinteistöjen omistajat ja ELY-keskus
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4. Tiedolla johtamisen lisääminen

Lisätään eri toimijoiden tuottaman ja ylläpitämän ajantasaisen vesihuoltotie-
don tehokasta hyödyntämistä

Suositukset
• tunnistetaan haasteet ja kehittämistarpeet tiedon hankinnassa, dokumentoinnissa 

ja hyödyntämisessä
• tunnistetaan vesihuollon tiedonhankintalähteet ja -menetelmät
• hyödynnetään olemassa olevia eri tietojärjestelmiä ja tiedon julkaisualustoja 

(mm. vesi.fi)
• kehitetään ja otetaan käyttöön tiedon hankinta-, hyödyntämis- dokumentointita-

poja haja-asutuksen vesihuollossa 
• lisätään tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa
• lisätään paikka- ja tilastotiedon hyödyntämistä haja-asutuksen vesihuollon tilan 

seurannassa, kehittämisessä ja valvonnassa (esim. kiinteistöjen jätevesijärjestel-
mien määrät ja lietejakeet)

• kannustetaan laitoksia hyödyntämään tietoa asiakaspalvelu- ja sidosryhmätyössä
• lisätään laitostenomien www-sivujen käyttöä toiminnan ja uutisoinnin välineenä 
• sovitaan alueellisen tilasto- ja paikkatiedon tuottamisen vastuista haja-asutuksen 

vesihuollon kehittämisessä
• sovitaan dokumentointitavoista ja mittareista haja-asutuksesta kehittämisen ja 

valvonnan tueksi

Hyödyt
• tukee vesihuollon strategista päätöksentekoa 
• tukee kunta- ja aluekehittämistä
• tukee vesihuollonkehittämistarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista 
• tukee maankäytön ja vesihuollon suunnittelun yhteensovittamista
• palvelee kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeita  
• palvelee kiinteistöjen omistajien päätöksentekoa toimenpiteisiin ryhtymistä 
• tukee laitosten omaisuuden hallintaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
• tukee laitosten viestintää 
• tukee vesihuollon valvontaa ja kehittämistä sekä alueellista ja valtakunnallista 

tutkimustyötä

Toteutus ja ylläpito

2022–2030 (jatkuvaa)

Osallistujatahot

Päävastuutahot: kuntien luottamushenkilöt, tekninen toimi, maankäyttö- ja raken-
nusvalvonta, vesihuoltolaitokset, vesiosuuskunnat ja -yhtymät, terveyden- ja ympä-
ristönsuojeluviranomaiset, kiinteistöjen omistajat, maakuntaliitot ja ELY-keskus. 
Muut vastuutahot: pelastuslaitokset sekä tutkimus- ja oppilaitokset.
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Vesihuoltolaitosten, 
vesiosuuskuntien ja  
-yhtymien suositukset
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5. Toimijoiden välisen yhteydenpidon 
lisääminen 

Lisätään kuntien, valvontaviranomaisten, vesihuoltolaitosten sekä vesiosuus-
kuntien ja -yhtymien välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua

Suositukset
• otetaan käyttöön kunnan ja alueen vesihuoltolaitosten säännölliset yhteistapaami-

set 
• järjestetään ja osallistutaan koulutus- ja ajankohtaistilaisuuksiin
• lisätään viestintää ja vuoropuhelua digitaalisten viestintäkanavien käyttöönottoa 

ja hyödyntämistä tiedottamisessa ja uutisoinnissa 
• osallistutaan yhteistyössä kuntakohtaisen vesihuollon kehittämissuunnitelman 

laadintaprosessiin

Hyödyt
• tukee kuntaa ja laitoksia käytännön haasteisiin vastaamisessa ja tulevaisuuden 

ennakoinnissa 
• tukee toimijoiden keskinäistä tutuksi tulemista
• varmistaa toimijakohtaisten yhteystietojen ajantasaisuutta
• lisää toimijoiden välisen luottamuksen ja kumppanuuden aikaansaamista
• tukee käytännön toimenpiteiden toteutumista
• lisää käytänteiden ja hiljaisen tiedon jakoa
• tukee laitosten varautumista kunnossapito- ja uusimiskustannuksiin
• tukee laitoksia lainsäädännön vaatimusten täyttämisessä 
• tukee uudenlaisten kokeilujen ja paikallisten ratkaisujen syntymistä  
• tukee kuntien kehittämisohjausta ja maankäytön suunnittelutilannetta taajamien 

ulkopuolisten alueiden osalta

Toteutus

2022–2030 (jatkuvaa)

Osallistujatahot

Päävastuutahot: kuntien tekniset toimet, maankäyttö- ja rakennusvalvonta, vesi-
huoltolaitokset, vesiosuuskunnat ja -yhtymät, terveyden- ja ympäristönsuojeluvi-
ranomaiset. 
Muut vastuutahot: kuntien luottamushenkilöt, maakuntaliitot, ELY-keskus, edunval-
vonta sekä pelastuslaitokset.
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6. Vesihuoltolaitosten palveluiden 
turvaaminen

Siirrytään suunnitelmallisempaan kokonaisuuksien hallintaan vesihuoltopal-
veluiden turvaamiseksi

Suositukset
• tunnistetaan laitosten kyky suoriutua vesihuoltopalvelujen järjestämisestä
• otetaan huomioon muutosvoimat, trendit ja aluekehityksen tila osana kokonai-

suuden hallintaa
• muutetaan laitosten vesihuollon taksarakenne vastaamaan aiheutumisperiaatetta
• nostetaan laitosten verkostojen liittymisastetta
• valvotaan vesihuoltoverkostoihin liittymisvelvollisuutta resurssitehokkaasti digi-

talisaation (esim. paikkatiedot) tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen
• huolehditaan vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ajantasaisuudesta ja tarkoituk-

senmukaisuudesta
• arvostetaan laitosten toimintaa vesihuoltopalvelujen järjestäjänä
• lisätään vesiosuuskuntien ja -yhtymien yhteistyötä kuntien vesihuoltolaitosten 

kanssa
• laaditaan toimintamalli vesiosuuskuntien ja -yhtymien sulautumistilanteisiin kun-

tien vesihuoltolaitosten kanssa 

Hyödyt
• tukee kuntien vesihuollon kehittämistä ja vesihuollon järjestämistä taajamien 

ulkopuolisilla alueilla
• turvaa tarkoituksenmukaisten vesihuoltoratkaisujen toteutumisen
• turvaa laitosten pitkän tähtäimen taloudellisia toimintaedellytyksiä
• turvaa aiheuttamisperiaatteen mukaiset todelliset ja läpinäkyvät vesihuoltomaksut
• turvaa laitosten verkostoihin liittyneiden kiinteistöjen vesihuoltopalvelujen saan-

tia ja laatua
• torjuu väestön negatiivisesta muuttoliikkeestä ja ikääntymisestä johtuvan muu-

tosvoiman vaikutuksia vesihuoltopalveluiden järjestämisessä
• jalkauttaa kuntien vesihuoltopolitiikan linjauksia
• jalkauttaa kuntien sekä vesihuoltolaitosten ja vesiosuuskuntien ja -yhtymien lai-

tos- ja ryhmätapaamisissa käsiteltyjä laitosten tilaan, haasteisiin sekä kehittämis- 
ja yhteistyötarpeisiin sekä tulevaisuuden ennakointiin liittyviä kysymyksiä 

• auttaa vastaamaan muutosvoimiin, trendeihin ja aluekehitykseen osana kokonai-
suuden hallintaa 

Toteutus

2022–2030 (jatkuvaa) 

Osallistujatahot 

Päävastuutahot: Kuntien tekniset toimet, vesihuoltolaitokset, vesiosuuskunnat ja 
-yhtymät sekä ympäristönsuojeluviranomaiset. 
Muut vastuutahot: terveydensuojeluviranomaiset, kuntien luottamushenkilöt, maa-
kuntaliitot ja ELY-keskus.
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7. Ulkopuolisten palveluiden 
hyödyntäminen

Lisätään vesiosuuskuntien ja -yhtymien ulkopuolisten palveluiden käyttöä

Suositukset
• tunnistetaan laitosten tarpeita ulkopuolisille palveluille 
• luodaan toimintaedellytyksiä ulkopuolisen palveluntarjonnan lisäämiselle 
• osallistutaan laitoksille suunnattujen palvelumallien kehittämiseen 
• lisätään laitosten yhteistyötä yhteishankinnoissa ja -palvelujen käytössä
• tuetaan laitoksia yhteishankintojen ja palveluiden kilpailuttamisessa (esim. puite-

sopimuksen laadinta)

Hyödyt
• aikaansaa laitoksille kustannustehokasta ja asiantuntevia palveluja, kuten esim. 

taloushallinto, verkostohuuhtelut ja -huolto, häiriötilanteisiin varautuminen
• kehittää laitostoimintaa talkoomaisesta toiminnasta ammattimaisempaan suun-

taan 
• mahdollistaa laitoshenkilöstön resurssien käytön muihin kriittisiin tehtäviin 
• vähentää laitoksen häiriötilanteita ja vaikutuksia vesihuoltopalvelujen saatavuu-

teen 
• hyödyntää kustannustehokkaammin ulkopuolisia palveluita ja muita hankintoja 

erityisesti yhteishankintojen osalta
• mahdollistaa alueelle uutta yritystoimintaa ja palvelujen tarjontaa

Toteutus

2022–2030 (jatkuvaa) 

Osallistujatahot

Päävastuutahot: Kuntien tekniset toimet, vesihuoltolaitokset, vesiosuuskunnat ja 
-yhtymät sekä palveluntarjoajat 
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8. Laitosten osaamisen lisääminen

Lisätään laitoshenkilöstön monipuolista osaamista

Suositukset
• selvitetään laitosten osaamis- ja koulutustarpeita
• järjestetään laitoksille monipuolista vesihuoltokoulutusta
• järjestetään laitoksille yhteistapaamisia kokemusten vaihtamiseksi ja osaamisen 

kehittämiseksi
• tiedotetaan laitoksia alan ajankohtaisasioista, koulutustarjonnasta ja lainsäädäntö-

muutoksista  
• lisätään yhteydenpitoa kunnan, valvontaviranomaisten ja laitosten kesken

Hyödyt
• lisää kuntien, kunnallisten vesihuoltolaitosten sekä vesiosuuskuntien ja -yhtymi-

en henkilöstön osaamistasoa
• varmistaa turvallisten ja laadukkaiden vesihuoltopalveluiden toteutumista
• mahdollistaa laitosresurssien kohdentamista kriittisiin kohteisiin
• vähentää kuntien vesihuoltolaitosten, vesiosuuskuntien ja -yhtymien ulkopuoli-

sen tuen tarvetta jokapäiväisessä laitostyössä
• mahdollistaa ja monipuolistaa vesiosuuskuntien ja -yhtymien välistä yhteistyötä

Toteutus

2022–2030 (jatkuvaa)

Osallistujatahot

Päävastuutahot: Kuntien tekniset toimet, vesihuoltolaitokset, vesiosuuskunnat ja 
-yhtymät, terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaiset, ELY-keskus, edunvalvonta 
sekä tutkimus- ja oppilaitokset
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Kiinteistökohtaisen 
talous- ja 
jätevesivesihuollon 
suositukset
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9. Asiakaspalvelun lisääminen 

Tarjotaan kiinteistöjen omistajille ja haltijoille monipuolista asiakaspalvelua

Suositukset
• otetaan kuntien www-sivuilla käyttöön vesihuolto-osio, joka sisältää  

• kunnan vesihuoltopolitiikan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman, 
kartat laitosten toiminta-aluerajauksista sekä YKR-taajamista

• kunnan vesihuollon eri vastuutahot yhteystietoineen
• kunnan vesihuoltolaitokset ja vesiosuuskunnat ja -yhtymät vastuuhenkilöi-

neen ja yhteystietoineen
• kuvaukset kiinteistökohtaisten vesihuoltojärjestelmien toimenpidelupapro-

sessista
• kuntalaisille tarkoitetun neuvonta- ja palautetoiminnon (esim. Chatbot-pal-

velu)
• tuotetaan tunnuslukuja kuntien, kylien ja pienkylien nykytilasta, ennusteista sekä 

suunnitelmista ja kehittämistarpeista 
• hyödynnetään valtakunnallista ympäristöasioiden asiakaspalvelua (Y-ASPA) 

kiinteistöjen omistajien ja -haltijoiden haja-asutuksen vesihuoltoa koskevissa 
kysymyksissä

• toteutetaan kiinteistöjen omistajille ja -haltijoille säännöllisiä kyselyjä asiakaspal-
velun toimivuudesta ja kehittämistarpeista 

Hyödyt
• tarjoaa kiinteistöjen omistajille ja haltijoille

• luotettavan, puolueettoman ja ajantasaisen tietolähteen
• neuvoja helposti ja vaivattomasti
• tietoa asuinalueen vesihuollon tilasta
• ohjeita ja suosituksia vesihuoltolaitteistojensa valintaan, käyttöön ja ylläpi-

toon
• edistää kiinteistöllä tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan vesihuoltorat-

kaisun aikaansaamista 
• vähentää kiinteistön virheinvestointien toteutumista
• tukee kunnan vesihuollon kehittämis- ja järjestämistehtävän toteuttamista
• edistää kunnan henkilöstön resurssien tehokkaampaa käyttöä 

Toteutus

2022–2030 (jatkuvaa) 

Osallistujatahot

Päävastuutahot: kuntien tekniset toimet, rakennusvalvonta, terveyden- ja ympäris-
tönsuojeluviranomaiset, ympäristöasioiden asiakaspalvelu (Y-ASPA), kiinteistöjen 
omistajat ja kyläyhteisöt. 
Muut vastuutahot: ELY-keskus
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10. Ulkopuolisten palveluiden 
hyödyntäminen

Lisätään kiinteistöjen omistajien ja haltioiden ulkopuolisten palveluiden käyttöä

Suositukset
• selvitetään kiinteistön omistajien ja haltijoiden palvelutarpeita
• luodaan mahdollisuuksia palvelujen tarjonnan kehittymiselle
• kannustetaan kiinteistönomistajia ja -haltijoita hyödyntämään palveluja
• lisätään ammattimaisten palveluiden käyttöä vesihuoltolaitteiston huollossa ja 

ylläpidossa
• lisätään yhteistyötä palveluntarjoajien kanssa
• seurataan palvelujen käyttöä ja kehittämistarpeita yhdessä palvelujentarjoajien 

kanssa

Hyödyt
• tukee kiinteistönomistajia ja -haltijoita tarkoituksenmukaisen kiinteistökohtaisten 

vesihuoltoratkaisun valinnassa 
• edistää turvallista ja terveellistä vesihuoltoa sekä viihtyisän lähiympäristön ai-

kaansaamista
• tukee kestävien kiinteistökohtaisten vesihuoltoratkaisujen suunnittelua, toteutus-

ta, huoltoa ja ylläpitoa
• parantaa kustannustehokkuutta erityisesti yhteisesti hankittujen palveluiden osal-

ta (esim. kaivojen tarkastukset ja huolto sekä keskitetty lietteen tyhjennys)
• lisää vesihuoltojärjestelmän käyttöikää ja -mukavuutta sekä toimintavarmuutta
• mahdollistaa palveluiden edelleen kehittämisen mm. ympäristön kuormitusta 

vähentäviin kokonaisratkaisuihin
• luo alueelle uutta yritystoimintaa ja palveluita

Toteutus

2022–2030 (jatkuvaa)

Osallistujatahot

Päävastuutahot: Kuntien tekniset toimet, kiinteistöjen omistajat sekä palveluiden 
tarjoajat 
Muut vastuutahot: terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaiset
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11. Varautumisen parantaminen 

Lisätään kiinteistönkohtaisen vesihuollon varautumista

Suositukset
• tunnistetaan mahdollisuudet hyödyntää paikallisten kyläyhteisöjen viestintäkana-

via vesihuollon varautumiseen liittyvässä uutisoinnissa ja häiriötilannetiedottami-
sessa 

• tunnistetaan kiinteistökohtaista talousvesi- ja jätevesihuoltoa koskevat mm. il-
mastonmuutoksesta johtuvat häiriötilanteet

• laaditaan kiinteistökohtaisen talousvesi- ja jätevesivesihuollon varautumis- ja 
toimenpidesuositukset

• jalkautetaan ja tiedotetaan varautumis- ja toimenpidesuosituksien käyttöönotosta 
alueella

Hyödyt
• varmistaa kriisi- ja häiriötilanteissa kiinteistöjen omistajille ja haltijoille laaduk-

kaan ja riittävän vedensaannin sekä asianmukaisen jätevesihuollon ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi

• tukee kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden ennakointia ja varautumista kiinteis-
tökohtaisen vesihuollon häiriötilanteisiin 

• lisää kiinteistön omistajien ja haltijoiden tietämystä ilmastonmuutoksen ja sään 
ääri-ilmiöiden (kuten kuivuus ja rankkasateet) vaikutuksista (kuten sähkökatkot) 
kiinteistökohtaiseen vesihuoltoon

Toteutus

2022–2030 (jatkuvaa)

Osallistujatahot

Päävastuutahot: kuntien terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaiset, kiinteistöjen 
omistajat ja kyläyhteisöt. 
Muut vastuutahot: palveluiden tarjoajat sekä pelastuslaitokset.
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Hämeen haja-asutuksen 
vesihuollon visio 2030
YLEISIIN JA TOIMIJAKOHTAISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN VASTAAMISEKSI MÄÄRITETTIIN SUOSITUKSET, JOITA TOTEUTTA-
MALLA ON TAVOITTEENA SAAVUTTAA VUOTEEN 2030 ULOTTUVA HÄMEEN HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON VISIO. 
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VESIHUOLLON 
ARVOSTUKSEN 
LISÄÄMINEN

Yhteistyö, näkyvyys ja 
viestintä 

STRATEGISEN 
SUUNNITTELUN 

LISÄÄMINEN
Kunnan  

vesihuoltopolitiikka ja 
vesihuollon 

kehittämissuunnitelma

TOIMIJOIDEN 
TEHTÄVIEN 

SELVENTÄMINEN
Tunnistaminen, 

kuvaaminen ja sopiminen

TIEDOLLA 
JOHTAMISEN 
LISÄÄMINEN

Tietolähteet, tiedon 
tuottaminen, 

dokumentointi ja 
hyödyntäminen

Varautumisen 
parantaminen

KIINTEISTÖKOHTAISEN 
TALOUS- JA JÄTEVESIHUOLLON 

KEHITTÄMISTARPEET

VESIHUOLTOLAITOSTEN, 
VESIOSUUSKUNTIEN JA -YHTYMIEN 

KEHITTÄMISTARPEET

Vesihuolto-
palveluiden 

turvaaminen

Ulkopuolisten 
palveluiden 

hyödyntäminen

Laitosten 
osaamisen 

kehittäminen
Varautumisen 
parantaminen

HÄMEEN HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON VISIO 2030

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA ON LAADUKASTA JA TURVATTUA 

YLEISET KEHITTÄMISTARPEET

KEHITTÄMISTARPEISIIN VASTAAMINEN SUOSITUSTEN AVULLA

YHDESSÄ JA TIEDOLLA PAREMPAA VESIHUOLTOA - HÄMEEN HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLTOSTRATEGIA 2030

KIINTEISTÖILLÄ ON KÄYTETTÄVISSÄ RIITTÄVÄSTI HYVÄÄ 
TALOUSVETTÄ JA JÄTEVEDET KÄSITELLÄÄN ASIANMUKAISESTI 

VESIHUOLLON PÄÄTÖKSET JA RATKAISUT PERUSTUVAT TIETOON 
JA VASTAAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIIN 

Toimijoiden 
välisen yhteistyön 

lisääminen

Ulkopuolisten 
palveluiden 

hyödyntäminen
Asiakaspalvelun 

lisääminen
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Strategian toteutus 
ja seuranta
KUNNAN OMASSA HAJA-ASUTUK-
SEN VESIHUOLTOPOLITIIKASSA, 
VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUN-
NITELMASSA TAI NÄIDEN YHTEISA-
SIAKIRJASSA TULEE MÄÄRITELLÄ 
SELKEÄT VASTUUT SEKÄ TOIMINNAN 
TAVOITTEET JA PERIAATTEET HAJA-
ASUTUKSEN YHTEISEN JA KIINTEIS-
TÖKOHTAISEN VESIHUOLLON JÄR-
JESTÄMISEKSI JA YLLÄPITÄMISEKSI. 

Hämeen haja-asutuksen vesihuolto-
strategian 2030 kehittämistarpeisiin 
vastaamisen, suositusten käyttöönoton 
ja strategian seurannan osalta ohjaus-
ryhmä pitää tärkeänä, että 
• haja-asutuksen vesihuoltoon vaikut-

tavat tahot edistävät toimissaan haja-
asutuksen vesihuollon kehittymistä ja 
arvostuksen lisääntymistä sekä vesi-
huoltoa koskevan tiedon kokoamista, 
hyödyntämistä ja ylläpitoa.

• kunnissa ja vesihuoltolaitoksissa 
ryhdytään suosituksissa esitettyihin 
toimenpiteisiin strategian vision saa-
vuttamiseksi.   

• strategian etenemisen seurantaan 
perustetaan alueellinen ryhmä, joka 
omalta osaltaan tukee ja vaikuttaa 
kehittämistarpeisiin vastaamista ja 
strategian suosituksiin ryhtymistä. 
Strategiatyön laatimista ohjannees-
sa ryhmässä edustetut organisaatiot 
toimivat jatkossa myös seurantaryh-
mänä. ELY-keskus kutsuu seuranta-
ryhmän ensimmäisen kerran koolle 
alkuvuoden 2023 aikana.

• ELY-keskus seuraa strategian toteu-
tumista, tarjoaa asiantuntemusta ja 
edistää osaltaan haja-asutuksen vesi-
huollon yhteistyön ja yhteydenpidon 
lisääntymistä. 

Ohjausryhmä katsoo, että Hämeen ha-
ja-asutuksen vesihuoltostrategian 2030 
toteutumisen seurannassa käytetään 
esimerkiksi seuraavia mittareita:
• paikkatietoon perustuvat haja-asu-

tuksen vesihuollon nykytilannetiedot 
(yksikkö: tunnusluvut, kpl)

• kuntien haja-asutuksen vesihuolto-
politiikan ja vesihuollon kehittämis-
suunnitelmien käyttöönotto (yksikkö: 
kuntamäärä, kpl) 

• kunnan ja alueen vesihuoltolaitosten 
välinen yhteydenpito (yksikkö: vesi-
huollon yhteistyötapaamiset määrä, 
kpl)

• VEETI-raportit vesihuoltolaitosten 
määrän kehittymisestä (yksikkö: lai-
tosmäärä, kpl)

• laitosten vesihuoltotiedon käytön 
lisääntyminen (yksikkö: menetelmät, 
sanallinen)

• ulkopuolisten palveluntarjoajien 
määrän kehittyminen (yksikkö: 
palveluntarjoajan määrän muutos, 
sanallinen)

• VATI-raportit talousvettä toimittavi-
en laitosten valvontatarkastuksista 
(yksikkö: arvio, sanallinen)

• kunnille ja Y-ASPAn toimitettu kiin-
teistöjen asiakaspalaute (yksikkö: 
tyytyväisyys, kehittämistarpeet ja 
-toimet, sanallinen)

• Hämeen luonnonvarojen kestävää 
käyttöä tukevat hankkeet ja biotalou-
den uudet ratkaisut (yksikkö: hank-
keet, sanallinen)

Ohjausryhmä katsoo, että ELY-keskus 
seuraa haja-asutuksen vesihuollon 
kehittymisen tilaa seurantamittareiden 
perusteella. ELY-keskus toteuttaa vuo-
sittain seurantakyselyn alueensa kuntiin 

ja vesihuoltolaitoksiin. Seurantaky-
selyn tuloksista laaditaan yhteenveto, 
joka esitellään seurantaryhmän koko-
uksissa ja medialle.

Hämeen haja-asutuksen vesihuol-
tostrategian 2030 seurantalähteinä 
hyödynnetään Alue- ja kuntatutkimus-
keskuksen tuottamaa tietoa (maaseutu-
luotain ja barometri) maaseutualueiden 
tilasta ja kehityksestä, Kanta- ja Päijät-
Hämeen maakuntaliittojen tuottamia 
aluekehitysraportteja sekä Hämeen 
alueellisen maaseutusuunnitelman 
2023–2027 vaikuttavuustavoitteiden 
toteutumista. Lisäksi vesihuoltostra-
tegian seurantalähteinä hyödynnetään 
vesihuoltotilastoja (tietojärjestelmät ja 
paikkatiedot), kuntien hyväksymiä ve-
sihuoltolaitosten toiminta-aluepäätök-
siä sekä seurantaryhmän jäsenten omia 
asiantuntija-arvioita haja-asutuksen 
vesihuollon kehittymisestä Hämeessä. 

Hämeen haja-asutuksen vesihuolto-
strategian tavoitevuoden ollessa 2030 
ja aikajänteen noin kymmenen vuotta, 
on strategian suositusten ja vesihuollon 
vision toteutumista tarpeen tarkastella 
koko Hämeen tasolla vähintään kerran 
suunnittelujakson aikana. Kyseeseen 
voi tulla esimerkiksi vuosi 2026, jol-
loin käydään läpi tuloksia ja arvioidaan 
mahdollisia strategian sisältömuutos-
tarpeita alkuvaiheen toteutuman ja 
kertyneiden kokemusten perusteella. 
ELY-keskus vastaa seurantaryhmän ja 
alueen keskeisten toimijoiden koolle-
kutsumisesta.
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Liitekartta 3. Vapaa-ajan asuntojen määrä Kanta-Hämeessä vuonna 2012.
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Liitekartta 4. Vapaa-ajan asuntojen määrä Päijät-Hämeessä vuonna 2012.
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Liitekartta 5. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ja vesihuoltorunkolinjat Kanta-Hämeessä vuonna 2021.
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Liitekartta 6. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ja vesihuoltorunkolinjat Päijät-Hämeessä vuonna 2021.
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Liite 7. Lausuntoyhteenveto ja ohjausryhmän vastineet

1. Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta, Sysmä 

Lausunnossa ilmaistaan vesihuoltostrategian lisäksi tarve tietoliikennestrategialle, ja molemmista käytännön toteutus.

Ohjausryhmän vastine 

Strategian käytännön toteutukseen on laadittu suosituksia ja nimetty pää- ja osallistujatahot. Strategisen suunnittelun lisääminen 
-suosituksessa (kunnan toimintapolitiikka ja kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma) on tarpeen arvioida mm. nykyaikaisten 
tietoliikenneyhteyksien yhteensovittaminen osana vesihuoltoa ja kytkennät kunnan muihin strategioihin ja suunnitelmiin. Lau-
sunnossa esille tuodut asiat eivät aiheuta muutoksia strategian sisältöön.

2. Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta 

Lausunnossa todetaan, että Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 on tarpeellinen ja kiinteistökohtaisten vesihuolto-
ratkaisujen kehittämistarpeita on syytä nostaa esille mm. kuntalaisten hyvinvointiin liittyen. Haja-asutuksen vesihuollon kehittä-
misratkaisujen tiedottamisessa ja kehittämisessä tulisi toimia yhteistyössä muiden kuntien, maakuntaliiton sekä ELY-keskuksen 
kanssa, jotta siihen saadaan riittävästi panostusta ja laajempaa näkyvyyttä.

Ohjausryhmän vastine 

Strategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on haja-asutuksen vesihuoltoon vaikuttavien toimijoiden tunnistaminen sekä yhteis-
työn ja yhteydenpidon lisääminen ja syventäminen. Strategian käytännön jalkautukseen on laadittu suosituksia ja nimetty kulle-
kin suositukselle pää- ja osallistujatahot, mm. vesihuollon viestinnän lisäämiseen. Strategian seurantaryhmän vastuulla on myös 
viestiä suositusten toteutumisesta. Lausunnossa esille tuodut asiat eivät aiheuta muutoksia strategian sisältöön.

3. Leenharjun vesiosuuskunta, Sysmä 

Lausunnossa esitetään tarve jonkin asteiselle toimivallalle tilanteessa, jossa putkilinja pitää vetää yhteistyöhaluttoman maan-
omistajan maiden läpi. Kunnallahan tällainen mahdollisuus on käräjäoikeuden päätöksellä päästä kaivuussa eteenpäin, mutta 
osuuskunnalla sitä ei ole. Ratkaisuna olisi, että kunta käyttäisi oikeuksiaan tällaisessa tilanteessa. Toinen asia on tämä vesiana-
lyysien teko. Tapauksissa, joissa raakavesi on laadultaan ensiluokkaista, näytteiden ottokertojen määrää olisi voitava harventaa.

Ohjausryhmän vastine 

Strategian suosituksissa (mm. vesihuollon arvostuksen lisääminen, kunta/laitos yhteistyön ja yhteydenpidon lisääminen, ve-
sihuoltotiedon lisääminen ja asiakaspalvelun lisääminen) on esitetty toimia ja hyötyjä tukemaan ja turvaamaan vesihuoltolai-
toksen arjen toimintaa, unohtamatta kiinteistönomistajia ja -haltijoita. Kunnan vesihuollon toiminta¬politiikassa, vesihuollon 
kehittämissuunnitelmassa tai näiden yhteisasiakirjassa on tarpeen esittää yhteiset käytänteet vesihuollon toteuttamisessa, kiin-
teistöjen omistajien ja haltijoiden informoinnissa sekä vesihuollon turvaamisessa. 

Raakavesinäytemäärä-asian osalta on tiedottamista ja kouluttamista tarpeen lisätä yhteistyöllä ja yhteydenpidolla paikallisten 
ja valtakunnan toimijoiden kesken. Esimerkiksi kansalliseen lainsääntöön 12.1.2023 mennessä saatettava juomavesidirektiivi 
(EU 2020/2184) tulee entisestään lisäämään laitosten huolehtimis¬vastuuta ja raakaveteen liittyvää valvontaa. Juomavesidi-
rektiivin perusajatuksena on, että laitos tunnistaa koko vedentoimitusketjunsa riskit ja tunnistettujen riskien avulla määritetään 
valvontatarve. Esimerkiksi raakaveden laatu on yksi tekijä, joka huomioidaan vesinäytteitä ja analyysejä määritettäessä. Lau-
sunnossa esille tuodut asiat eivät aiheuta muutoksia strategian sisältöön.

4. Riihimäen kaupunki, vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 

Lausunnossa todetaan, että kunnan olisi parasta edetä vesiosuuskuntien yhdistymisessä maankäytön suunnittelu edellä, ja 
toteuttaa vesihuollon käytännön ratkaisut yleis- ja asemakaavan perusteella. Näin turvataan vesihuollon teknisesti ja taloudel-
lisesti parhaat ratkaisut osana yhdyskuntakehitystä ja vältetään tilanne, jossa keskitetyn vesihuollon rakentaminen alkaa ohjata 
maankäytön suunnittelua. Kunta voi tukea vesiosuuskuntien toimintaa erikseen sovittavalla tavalla resurssiensa puitteissa ja 
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tukemalla osuuskuntien keskinäistä yhteistoimintaa kuten strategiassa on esitetty. Sen sijaan vesiosuuskuntien ja –yhtymien ke-
hittämisen ensisijaisena lähtökohtana tulisi olla edelleen kehittää ja hyödyntää yksityisen sektorin palvelu- ja kumppanuusmal-
leja niiden operoinnissa. Joissakin tapauksissa myös niiden purkaminen ja siirtyminen kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin saattaa 
olla kokonaistaloudellisesti järkevin vaihtoehto, varsinkin siinä vaiheessa, kun alueen väestö vähenee tai keskitetyt järjestelmät 
alkavat tulla peruskorjausikään.

Ohjausryhmän vastine 

Strategia suosittelee käyttöönotettaviksi kunnan vesihuollon toimintapolitiikan ja vesihuollon kehittämissuunnitelman tai näiden 
yhteisasiakirjan. Näissä dokumenteissa tunnistetaan ja määritetään sekä esitetään käytänteet ja ratkaisut mm. vesiosuuskuntien 
ja -yhtymien tarjoamien palvelujen turvaamisessa kiinteistöille erilaisissa vaihtoehtoisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi laitos-
yhdistymisissä tai yhteisten vesihuoltopalvelujen tarpeen vähentyessä. 

Strategian suosituksissa esitettyjen kunnan ja vesihuoltolaitosten välisen yhteistyön ja yhteydenpidon lisäämisen tarkoituk-
sena on mm. tunnistaa ja varautua erilaisiin ulkoisiin ja sisäisiin haasteisiin sekä arvioida esimerkiksi ulkopuolisten palvelui-
den ja palvelumallien tarvetta, kehittämistä ja käyttöönottoa. Lausunnossa esille tuodut asiat eivät aiheuta muutoksia strategian 
sisältöön.

5. Riihimäen kaupunki, ympäristönsuojelu, ympäristöjohtaja 

Lausunnossa esitetään, että kunnan vesihuoltopolitiikassa tai vesihuollon kehittämissuunnitelmassa tuotaisiin esiin muun muas-
sa keinoja digitalisaation, hiilineutraaliuden, kiertotalouden ja resurssiviisauden huomioimiseksi. Nämä ovat tärkeitä tavoitteita 
ja on hyvä, että ne on huomioitu strategiassa. Toimenpidesuosituksissa on paljon kunnille osoitettuja tehtäviä. Kuntien resurssit 
toteuttaa strategian toimenpidesuosituksia ovat vaihtelevat ja yleensä hyvin niukat. Strategiassa voisi paremmin tuoda esiin ha-
ja-asutuksen vesihuollon kehittämiseen kunnissa tarvittavat resurssit ja niiden tärkeyden. Tiedottamisen, neuvonnan ja erilaisten 
ohjeiden laatimisen osalta ei ole resurssien kannalta järkevää, että jokaisessa kunnassa laadittaisiin erikseen tällaisia asiakirjoja. 
Strategiassa tulisi esittää keinoja, joilla tämän tyyppisen neuvonnan ja ohjeistuksen toteutuksen pääasiallinen vastuutaho olisi 
esimerkiksi ELY-keskus tai jokin valtakunnallinen toimija, esimerkiksi strategiassa mainittu valtion ympäristöhallinnon Y-
ASPA. Kunnat voisivat hyödyntää tätä materiaalia omassa toiminnassaan.

Ohjausryhmän vastine 

Strategiassa suositellaan uudenlaisten toimintatapojen käyttöönottoa niukkeneviin resursseihin ja lisääntyvään työmäärään vas-
taamiseksi. Käytännön toimenpiteinä on esitetty mm. digitaalisten palveluiden käyttöönottoa, kuten paikkatietojen laajempaa 
hyödyntämistä tiedolla johtamisessa, asiakaspalvelussa sekä vesihuollon strategisessa kehittämisessä ja käytännön valvonta-
työssä. Vesihuollon tiedottamisessa yms. on myös tarpeen lisätä yhteistyötä ja yhteydenpitoa sekä vaihtaa kokemuksia alueen ja 
valtakunnallisten toimijoiden kesken. Lausunnossa esille tuodut asiat eivät aiheuta muutoksia strategian sisältöön.

6. Päijät-Soten ympäristöterveyskeskus/Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Lausunnossa todetaan, että haja-asutuksen vesihuoltostrategian sekä Itäisen ja Eteläisen Suomen vesihuoltostrategian keskinäis-
tä suhdetta olisi tarpeen tuoda esille esimerkiksi maakunnallisen toimenpideohjelman täytääntöönpanon osalta. Hajastrategiassa 
tulisi painottaa erityisesti kiinteistökoh¬taisen vesihuoltoratkaisujen tarkastelua ja kehittämistarpeita, joita ei alueen stategiassa 
ole lähemmin tarkasteltu. Strategian jalkauttaminen voisi olla luontevaa kytkeä osaksi kuntien monialaista hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämistyötä. Sen yhteydessä olisi mahdollista seurata haja-asutuksen vesihuollon laatua ja tunnistaa signaaleja, jotka 
vaativat kunnalta ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. 

Lausunnossa todetaan myös, että kehittämiskohteissa tulisi ottaa tarkasteluun olemassa oleva tutkimustieto ja sen hyödyn-
tämismahdollisuudet esim. oikeudet saada talousvesituloksia laboratorioista viranomaisen alueellisen tilanteen arviointi ja 
tiedotuskäyttöön. Samoin tulisi pohtia miten voidaan jakaa tietoa viranomaisten välillä esim. pohjavedentilasta. Nämä ovat 
tärkeitä tavoitteita tiedolla johtamisen näkökulmasta. Suositusten toteuttamisaikataulu on kaikkien toimenpiteiden osalta sama 
(2022–2030). Aikataulu ei ole realistinen kaikkien suositusten osalta vuoden 2022 alusta. Voiko suositusten toteuttamisaikatau-
lua priorisoida tai jättää aikataulun maakunnalliseen harkintaan.

Lisäksi lausunnossa todetaan, että seurantaryhmä tulisi perustaa maakuntakohtaisesti. Seurantaryhmissä tulisi olla osallisena 
kaikki tahot, jotka on nimetty suositusten toteuttajiksi. Tarpeen on säilyttää myös koko Hämeen alueen kattava ohjausryhmä, 
joka vois tarkastella strategiaa muutaman kerran toimikauden aikana. Strategian seurannan mittareihin olisi tarpeen lisätä kiin-
teistökohtaisen vesihuollon toimintavarmuuden lisäämisen mittari. Strategian mittarit on tällä hetkellä laadittu lähinnä laitoksil-
le. Lisäksi tarvitaan talousveden laatua kuvaava mittari.
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Ohjausryhmän vastine 

Strategian yhtenä keskeisenä tarkoituksena on kytkeytyä osaksi valmistuvia ja vuoteen 2050 ulottuvia eteläisen ja itäisen 
Suomen ja läntisen Suomen vesihuoltostrategioita sekä näille strategioille laadittavia toimenpideohjelmia. Tästä syystä haja-
asutuksen vesihuoltostrategian laadinta on toteutettu samanaikaisesti näiden strategioiden kanssa. Itäisen ja eteläisen Suomen ja 
läntisen Suomen alueellisissa strategioissa keskitytään pääasiassa vesihuollon kokonaisvaltaisempaan kehittämiseen ja uudista-
miseen, haja-asutuksen vesihuollon erityiskysymysten jäädessä taka-alalle.  

Strategian jalkautus on tarpeen toteuttaa olemassa olevia hyviä käytänteitä hyödyntäen ja edelleen jalostaen. Kytkentä osaksi 
kuntien monialaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä on erinomainen päänavaus. Strategian päivityksen lähtökohdat 
-osioon lisätään maininta eri strategioiden kytkeytymisestä toisiinsa. Haja-asutuksen vesihuollon strategisen suunnittelun lisää-
minen-suositukseen lisätään maininta, jossa kunnan vesihuoltopolitiikka tukee kuntien monialaista hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyötä.

Strategiassa esitettyjen suositusten toteuttamisen tarkempi aikataulutus on tarkoituksenmukaista ratkaista kuntakohtaisesti tai 
kuntayhteistyönä haja-asutuksen vesihuollon toimintapolitiikan ja vesihuollon kehittämissuunnitelman tai näiden yhteisasiakir-
jan laatimisen yhteydessä. Tärkeätä kuitenkin on, että suosituksia otetaan käyttöön mahdollisimman laajasti ja nopealla, mutta 
joustavalla aikataululla. Suositusten toteutumiseen ja toteuttamisjärjestykseen vaikuttavat mm. eri toimijoiden kokemus ja osaa-
minen. Pääasia on, että suositusten toteutumisiin ryhdytään ja niistä saatuja kokemuksia jaetaan ja hyödynnetään toisilta.  

Strategian seurantaryhmän organisoitumista, ryhmän alueellista sijoittumista ja seurannan käytännön toteuttamista voi olla 
tarpeen yhteensovittaa läntisen Suomen ja itäisen ja eteläisen Suomen alueellisten strategioiden seurantaan perustettavien maa-
kunnallisten seuranryhmien kanssa. Strategiassa kuvatut seurantamittarit tarkentuvat viime kädessä seurantaryhmätyöskentelyn 
käynnistyttyä. Lisätään Strategian toteutus ja seuranta -osioon mittari Vati-raporttien hyödyntämisestä talousvettä toimittavien 
laitosten valvontatarkastuksista.

7. Vanajavesikeskus/Vanajavesisäätiö 

Lausunnossa ehdotetaan, että Strategiatyön lähtökohdat -osion vaikutuksia avataan lisää, jotta toimivan vesihuollon vaikutukset 
mm. järvien ja jokien tilaan, ympäristöterveyteen ja viihtyvyyteen nousevat esiin. Lausunnossa myös ehdotetaan, että strategi-
aan sisällytetään tiivis taulukko SWOT-analyysistä tai muu vastaava yhteenveto vesihuollon vahvuuksista, heikkouksista, uhista 
ja mahdollisuuksista. 

Lausunnossa ehdotetaan esitettäväksi kiinteistökohtaisen vesihuollon piirissä olevien asukkaiden kokonaismäärä sekä vapaa-
ajan asukasmäärän kasvua. Lausunnossa pidetään tärkeänä muistuttaa kiinteistökohtaisten jätevesiratkaisujen huollon tarpeesta 
ja nykyaikaisten järjestelmien uudistustarpeesta. Lisäksi lausunnossa pidetään tärkeänä muistuttaa infrastruktuurin korjausve-
lasta ja esitetään jonkinlainen kokonaisarvion sisällyttämistä strategiaan. Etätyön tekemisestä esitetään tuoreempaa tilastotietoa. 
Lausunnossa ehdotetaan myös haja-asutuksen talous- ja jätevesien käyttömääristä mainintaa ja kokonaisarvioita.  

Lausunnossa todetaan, että yksi strategian puute on se, ettei siinä puhuta lainkaan rahasta. Näin se jää helposti irti arkito-
dellisuudesta ja päätöksenteon realiteeteista. Lausunnossa ehdotetaan, että strategiassa esitetään kuinka paljon rahaa, on kiinni 
haja-asutuksen infrassa, paljonko henkilöstöresursseja tarvitaan kaiken pyörittämiseen, kuinka suuret ovat normaalit vuosittaiset 
ylläpitokustannukset ja kuinka paljon määräaikaishuollot kustantavat. Lausunnon mukaan nämä auttaisivat hahmottamaan sitä, 
että rakenteisiin on jo investoitu paljon, niiden ylläpito ja korjaaminen vie tietyn resurssin, ja strategiaan perustuva lisäkehittä-
minen tämän päälle on hyvin edullista ja viisasta rahan käyttöä. Kokonaiskuvaan verrattuna strategian tärkeimmät suositukset 
on toteutettavissa suhteellisen kevyellä rahoituksella, joten suositusten kustannustehokkuutta kannattaisi tuoda esille.

Lausunnossa otetaan kantaa vesihuoltolaitosten hiilineutraalisuustavoiteeseen ja sen saavuttamiseksi tarvittavia käytännön 
toimenpiteiden huomioon ottamiseen. Strategialuonnoksen puutteena nähdään, että kokonaisuudessa ei käsitellä erilaisia kus-
tannusvaikutuksia, jotka voivat hämärtää arkitodellisuutta ja vaikuttaa negatiivisesti joustavaan päätöksentekoon. Valvontateh-
tävien tehostamiseksi ehdotetaan harkittavaksi kuntien yhteisen valvontaresurssin hankkimista.

Lausunnossa ehdotetaan, että Vesihuollon arvostuksen lisääminen -suositukselle luodaan oma suositusnumero ja sille kirjoi-
tetaan viestinnän edistämiseen liittyvä sisältö. Nykyiselle sisällölle keksitään uusi otsikko, esimerkiksi ”Siirtyminen kokonai-
suuksien hallintaan”.

Lausunnossa kyseenalaistetaan erillisen vesihuoltopolitiikka-asiakirjan tarpeellisuus ja ehdotetaan, että vesihuoltostrategias-
sa käsitellään strategia- ja politiikkatason asiat, joita kunnat jalkauttavat omiin asiakirjoihin ja käytännön työhön. Lausunnossa 
kyseenalaistetaan myös suositus tiedolla johtamisesta ja näkemystä perustellaan, että tiedolla johtaminen onnistuu asiantuntija-
organisaatioissa, mutta se soveltuu heikosti joukkojen hallintaan. 

Lausunnossa pidetään tärkeänä, että kiinteistökohtainen neuvonnalle olisi jatkumoa. Lausunnossa todetaan, että suosituksissa 
on nimetty liikaa päävastuutahoja ja ehdotetaan, että niitä tulisi olla enintään 2/suositus. Näkemystä perustellaan sillä, että kun 
vastuu on kaikilla, se ei ole kellään.
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Ohjausryhmän vastine 

Strategiantyön tutkimusmenetelmiksi valittiin asiantuntijateemahaastattelut ja kyselytutkimus (opinnäytetyö). SWOT-analyysi 
on yksi menetelmä, jonka toteutus edellyttää laajaa eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta erilaisten tekijöiden tunnistamiseksi 
ja yhteisten näkemysten määrittämiseksi. Strategiatyö on viimeistelyvaiheessa, joten SWOT-analyysin laadintaa ei ole tässä yh-
teydessä aikataulullisesti mahdollista toteuttaa. SWOT-analyysitarkastelu on mahdollista toteuttaa esim. arvioitaessa strategian 
sisällön tarkistamistarvetta suunnittelukauden aikana. Strategian päivityksen lähtökohdat -osioon lisätään maininta toimivan 
vesihuollon vaikutuksista pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseen. 

Kiinteistökohtaisen vesihuollon piirissä olevien vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden kokonaismäärästä on vaikeata tuottaa 
luotettavaa yhteensovitettavaa tietoa. Vakituisten asukkaiden kokonaismäärää on arvioitu paikkatietoihin perustuvan analysoin-
nin ja tietojen yhdistelyn perusteella. Vapaa-ajan asuntotiedot perustuvat rakennus- ja huoneistorekisterin rakennustietoihin. 
Kiinteistökohtaisen talous- ja jätevesihuollon suosituksilla pyritään vaikuttamaan mm. järjestelmien huolto- ja kunnossapitotoi-
miin sekä uusimistoimiin. 

Strategiatyössä on tarkoituksellisesti pyritty välttämään erilaisten toimenpiteiden kustannusarvioita, koska ne parhaimmil-
laankin edustavat tietyn ajanjakson kustannustasoa. Lisäksi kustannuksiin vaikuttavat toimijoiden arvovalinnat ja toteutusratkai-
sut. Strategian suosituksissa mainittujen ulkopuolisten palveluiden hyödyntämisen tavoitteena on ensivaiheessa tunnistaa ja sel-
vittää erilaisia laitosten ja kiinteistöjen palvelutarpeita ja luoda mahdollisuuksia palvelujen saatavuudelle. Palveluiden kysynnän 
ja tarjonnan perusteella kyetään tarkemmin arvioimaan mm. kustannuksia.

Bio- ja kiertotaloudessa vesihuollon ja muiden toimialojen (energia ja jätehuolto) kesken nähdään runsaasti yhteistyöpoten-
tiaalia ja synergiamahdollisuuksia. Vesihuoltolaitosten ei aina ole tarkoituksen¬mukaista tehdä kaikkea itse, vaan esimerkiksi 
yhteistyössä yksityisen sektorin kumppa¬neiden kanssa. Hämeessä on kokemuksia mm. kuntien yhteisen valvontaresurssin käy-
töstä mm. seudullisten ympäristötoimien osalta.  

Strategia pyrkii nostamaan esille kunnille vesihuoltolaissa (119/2001) asetettua vesihuollon kehittämis- ja järjestämisvastuu-
ta. Kunnan vesihuoltopolitiikan määrittäminen selkiinnyttää kunnalle kuuluviin vastuisiin ja velvoitteisiin tarttumista sekä tukee 
viime kädessä mm. kuntalaisinformointia. Haja-asutuksen vesihuollon strategisen suunnittelun lisääminen-osion suosituksessa 
on esitetty vesihuoltopolitiikkaan sisältyviä toimenpiteitä ja niistä saatavia hyötyjä.  

Strategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on tunnistaa haja-asutuksen vesihuoltoon liittyvät toimijat ja lisätä toimijoiden vä-
listä yhteistyötä ja yhteydenpitoa. Strategia pyrkii tarjoamaan uudenlaisen ajattelu- ja toteutustavan, jolla vastataan mm. resurs-
si- ja osaamisniukkuuteen. Strategiassa laadituille suosituksille on tarpeen asettaa useita päävastuutahoja mm. toimenpiteisiin 
ryhtymisen madaltamiseksi sekä tarvittavan osaamisen ja kokonaisnäkemyksen varmistamiseksi jo alkuvaiheessa. Lausunnossa 
esitetyt strategiatekstien muutosehdotukset on otettu huomioon strategian viimeistelyssä.

8. Hämeen liitto 

Vastauksessa kiitetään mahdollisuudesta lausua Hämeen haja-asetuksen vesihuoltostrategian luonnoksesta. Vastauksessa tode-
taan, että liiton edustaja on osallistunut vesihuoltostrategian ohjausryhmätyöhön sen laadinnan ajan, ja tuonut ohjausryhmän 
työskentelyn aikana Hämeen liiton näkemyksen esiin. Strategiaraportista ei täten enää anneta lausuntoa.  

Ohjausryhmän vastine 

Ei tarvetta vastineelle.

9. MTK Häme ry

Lausunnossa kannustetaan edistämään vesiosuuskuntien perustamista. Vesiosuuskunta voi olla hyvinkin toimiva ratkaisu, 
kunhan paikallisia puuhahenkilöitä tavalla tai toisella löytyy. Kunnossapito- ja uusimistarpeisiin liittyvä problematiikka nousee 
strategialuonnoksessa esiin ehkä turhan suppeasti asian merkittävyyteen nähden. Lausunnossa esitetään, että on syytä pitää hyvä 
harkinta mukana, ettei haja-asutusalueiden asukkaiden halua vesiensuojeluun lannisteta kohtuuttomaksi koettavilla vaatimuksil-
la ja investointipakolla. Lausunnossa todetaan, että jätevesineuvonnalla voidaan saada paljonkin hyvää aikaan. On ilo huomata, 
että strategialuonnos onkin tunnistanut sen merkittäväksi resurssiksi. Lausunnossa ehdotetaan painavammin peräänkuulutetta-
vaksi ratkaisujen löytämistä lietteiden orgaanisiin haitta-ainejäämiin liittyviin ongelmiin etenkin syötävien kasvien viljelyssä.

Ohjausryhmän vastine 

Strategian haja-asutuksen vesihuoltoa koskevissa ennusteissa on todettu, että uusia vesiosuuskuntia ja -yhtymiä voi tulla kysee-
seen tilanteissa, joissa niiden tarve ja rahoitus järjestyvät kyläalueelta itseltään sekä kunta katsoo toiminnan tarkoituksenmu-
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kaiseksi ja kestäväksi. Uusien vesiosuuskuntien ja -yhtymien perustaminen ja vesihuoltopalvelujen tarjoaminen tulee perustua 
kunnan vesihuollon toimintapolitiikkaan ja vesihuollon kehittämissuunnitelmaan.

Hämeessä on muutamia vesiosuuskuntia ja -yhtymiä, joilla vesijohtoverkoston saneeraus voi olla tai on ajankohtainen vuo-
teen 2030 mennessä. Hämeessä vesiosuuskuntien ja -yhtymien vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostot on pääasiassa rakennettu 
2000-luvulla. Tästä johtuen vesiosuuskuntien ja -yhtymien verkostojen saneeraustoimille ei arvioida toistaiseksi olevan välitön-
tä tarvetta. Kunnallisten vesihuoltolaitosten verkostojen kunnossapitoon ja uusimistarpeisiin tulee varautua välittömillä toimilla 
yhdessä kunnan (laitosomistaja) kanssa. 

Kunnan vesihuollon toimintapolitiikka ja ajantasainen vesihuollon kehittämissuunnitelma tai näiden yhteisasiakirja on kes-
keinen instrumentti mm. haja-asutusalueiden kiinteistöjen vesihuollon virheinvestointien välttämisessä ja vesiensuojelun tavoit-
teiden saavuttamisessa sekä tulevaisuuden ennusteisiin ja muutosvoimiin vastaamisessa.

Hämeessä on toteutettu 2010-luvulla yleis- ja kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Suurimmalle osalle ympärivuotisesti 
asutuista kiinteistöistä on tarjottu neuvontaa. Neuvonnasta huolimatta kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien saneeraustoimet 
eivät ole edenneet. Strategiassa suositellaan lisäämään kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden tietoisuutta erityisesti asiakaspal-
velua kehittämällä (mm. kunnan www-sivut ja Y-ASPA). Lausunnossa esille tuodut asiat eivät aiheuta muutoksia strategian 
sisältöön.

10. Hämeenlinnan kaupunki, ympäristönsuojelu 

Lausunnossa todetaan, että vesihuoltopolitiikan sisällyttäminen kehittämissuunnitelmaan olisi erillistä politiikkadokumenttia 
parempi vaihtoehto, jotta haja-asutuksen vesihuollon periaatteet tulisivat tasavertaisena huomioiduksi vesihuollon kehittämises-
sä. Haja-asutuksen vesihuollon tiedonhankintaan ja hallintaan esimerkiksi paikkatietoa hyödyntäen tulisi laatia alueellinen/val-
takunnallinen ohjeistus. Nykyisillä resursseilla asiakaspalvelun ja hajajätevesineuvonnan lisääminen on haastavaa. Kunnilla tu-
lisi olla hyödynnettävissä puolueetonta ja ajantasaista viestintämateriaalia. Lausunnossa esitetään muutamia muutosehdotuksia 
raporttiluonnosteksteihin, kuten mm. ulkopuolinen palvelu -termin määrittäminen, kiinteistökohtaisen vesihuollon varautumisen 
käytännön esimerkkejä sekä työn yhteydessä haastateltujen asiantuntijoiden nimien lisääminen strategian lähdeluetteloon.

Ohjausryhmän vastine

Strategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on nostaa esille ja korostaa kunnan tahtotilan ja strategisen näkemyksen merkitystä ja 
tärkeyttä. Kunnan vesihuollon toimintapolitiikka ja kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma on mahdollista kytkeä yhdek-
si asiakirjaksi. Ratkaisevaa on ottaa huomioon taajamien ulkopuolisten alueiden vesihuoltokysymykset osana koko kunnan 
kehittymistä ja elinvoimai¬suutta sekä asukkaiden viihtyvyyttä. Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma esittää käytännön 
toimenpiteet ja aikataulut toimintapolitiikan jalkauttamiseen. 

Strategiassa suositellaan uudenlaisten toimintatapojen käyttöönottoa niukkeneviin resursseihin vastaamiseksi. Käytännön 
toimenpiteinä on esitetty mm. digitaalisten palveluiden laajempaa käyttöönottoa, kuten paikkatietojen hyödyntämistä osana 
tiedolla johtamista, asiakaspalvelua sekä vesihuollon strategista kehittämistä ja käytännön valvontatyötä. Vesihuollosta tiedotta-
misessa yms. on tarpeen lisätä yhteistyötä ja yhteydenpitoa sekä vaihtaa kokemuksia alueen ja valtakunnan toimijoiden kesken. 
Lausunnossa esitetyt strategiatekstien muutosehdotukset on otettu huomioon strategian viimeistelyssä.

11. Hämeenlinnan kaupunki, terveydensuojelu 

Lausunnossa todetaan, että terveydensuojelun näkökulmasta alueelliselle haja-asutuksen vesihuollon kuvaukselle, tietojen 
kokoamiselle ja kehittämiselle on tarvetta. Terveyensuojeluviranomainen toivoo, että laadittujen karttojen tietoja voisi jatkossa 
hyödyntää myös paikkatietoina oman alueen tarkemmassa tarkastelussa. Terveydensuojeluviranomainen toteaa, että strategian 
toteutumista voidaan seurata tietojärjestelmistä. Haastatteluihin ja kyselyihin perustuvat mittarit ovat haasteellisia.

Ohjausryhmän vastine 

Strategiassa on tunnistettu tarve tiedolla johtamisen lisäämiseen. Alueellista vesihuollon kuvausta on mahdollista kehittää ja sy-
ventää eri toimijoilla käytössä olevan, mutta pääasiassa pirstaloituneen, tiedon keräämisellä ja yhteen kokoamisella. Eri toimi-
joilla on jo tällä hetkellä käytössä monenlaista tietoa, joka palvelee taajamien ulkopuolisten alueiden vesihuollon kehittämistä. 
Esimerkiksi paikkatiedon hyödyntämisestä vesihuollon edistämisessä, kehittämisessä ja valvonnassa on saatu hyviä kokemuk-
sia. Valtakunnassa on käytössä ja kehitteillä erilaisia tietojärjestelmiä ja -alustoja, joiden rajapinnat tulee samassa yhteydessä 
tunnistaa ja varmistaa. Tältäkin osin on tarpeen syventää yhteistyötä alueen näkemysten ja tarpeiden esille nostamiseksi. Strate-
gian toteutumisen seurantatyössä on tarpeen tarkentaa ja sopia yhteiset mittarit ja niiden mittaustavat. Lausunnossa esille tuodut 
asiat eivät aiheuta muutoksia strategian sisältöön.
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12. Forssan vesihuoltoliikelaitos

Lausunnossa esitetään, että strategiassa olisi hyvä kirjata mahdollisia yhteistyön esteitä vesihuoltolaitosten välillä palvelun-
tuottamisessa ja asiantuntijapalveluissa esim. kilpailuneutrali¬teetin toteutuminen. Strategiassa on tarpeen tuoda esille se, että 
aiheuttamisperiaatteen mukaiset vesihuoltomaksut tulee perustua todellisiin kustannuksiin ja läpinäkyviin laskelmiin. Laitoksia 
yhdistäessä tulee tehdä taksarakennetarkastelu eri alueilla läpinäkyvin ja yhtenevin periaattein. Rakennusvalvonnan rooli on 
tarpeen nostaa esiin toimenpidesuosituksissa.

Ohjausryhmän vastine

Vesihuoltolaitosten yhteistyön mahdollisia esteitä ja hyötyjä palveluntuottamisessa ja asiantuntijapalveluiden osalta ei ole tar-
peen esittää strategiatasolla. Kunnat ja niiden alueelle palvelujaan tarjoavat vesihuoltolaitokset ovat kukin omanlaisia toimijoi-
ta. Lausunnossa esitetyt asiakokonaisuudet ovat tarpeen käsitellä, ratkaista ja esittää esimerkiksi osana kunnan vesihuollon toi-
mintapolitiikan tai kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman tai näiden yhteisasiakirjan määrittämistä. Kunnan, vesihuollon 
kehittäjänä ja järjestäjänä sekä omistajana, voi olla perusteltua antaa erilaista tukea ja tarvittaessa toimia sovittelijana erilaisiin 
käytännön haasteisiin vastaamisessa. Rakennusvalvontaviranomainen on lisätty laajemmin huomioon strategian suositusten 
toimeenpanon osallistujatahona.

13. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Lausunnossa todetaan, että yhtiön nimi tulee korjata teksteihin. Yhtiö ehdottaa lisättäväksi kehittämistarpeisiin haja-asutuksen 
vesihuoltotiedon keräämistä olemassa olevista kiinteistöjen järjestelmistä esim. jätevesijärjestelmien lukumäärästä ja lieteja-
keista. Yhtiö muistuttaa, että neuvonnan ja valvonnan resurssitarpeissa on tarpeen ottaa huomioon vapaa-ajan asutuksen määrän 
kasvu ja se, että ratkaisut painottuvat suurelta osin kiinteistökohtaiseen vesihuoltoon.

Ohjausryhmän vastine

Lausunnossa mainitut muutosesitykset on otettu huomioon strategian viimeistelyssä. 

14. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lausunnossa pidetään erityisen tärkeänä strategiakirjausta alueellisen ryhmän perustamisesta strategian etenemisen seurannas-
sa. Vati-järjestelmästä saatavia raportteja voisi olla mahdollista hyödyntää strategian mittareina. Järjestelmästä on mahdollista 
saada tietoa kunnittain tai maakunnittain esimerkiksi talousvettä toimittaviin laitoksiin tehtyjen kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen säännöllisen valvonnan tarkastusten arvioinneista ja niiden pohjalta tehdyistä hallinnollisista toimenpiteistä.

Ohjausryhmän vastine

Lausunnossa esitetty mittariehdotus talousvettä toimittavien laitosten valvontatarkastuksista on otettu huomioon strategian vii-
meistelyssä.

15. Hämeen Kylät ry

Lausunnossa muistutetaan, että yhdistys ylläpitää maakunnallista kylärekisteriä ja tavoittaa viestinnällään Kanta-Hämeen maa-
kunnan kyläyhteisöjä. Yhdistys voi tarvittaessa välittää tietoa haja-asutuksen vesihuoltostrategiasta toimialueensa kylille esim. 
sosiaalisen median kautta ja omalla uutiskirjeellään. Yhdistys suosittelee tunnistamaan vesihuollossa paikalliset kyläyhteisöt ja 
heidän viestintäkanavansa esim. mahdollisessa kriisitilanteessa. Yhdistys esittää, että strategian suosituksissa ja resurssien käy-
tössä huomioidaan kyläasumisen edistäminen ja vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muutokset.

Ohjausryhmän vastine

Strategian keskeisinä tavoitteina on lisätä vesihuollon yleistä arvostusta, kiinteistöjen omistajien ja -haltijoiden asiakaspalvelua 
sekä tietoisuutta ja varautumista. Hämeen Kylät ry on erinomaisesti hahmottanut itsensä tärkeänä osana haja-asutuksen ”vesi-
huoltoketjua” mm. tiedon välittäjänä ja yhteisöllisyyden varmistajana. 
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Strategia pyrkii osaltaan edistämään elävien ja viihtyisien alueiden turvaamista, joilla on hyvä asua ja työskennellä. Yhteis-
työ ja yhteydenpito paikallisten kyläyhteisöjen kanssa on erittäin tärkeää. Ensi vaiheen toimena voi olla osallistuminen mm. 
kunnan vesihuollon toimintapolitiikan, vesihuollon kehittämissuunnitelman tai näiden yhteisasiakirjan valmisteluun vaikutta-
minen. Strategian suosituksiin lisätään maininta vesihuollon viestintä- ja tiedottamismahdollisuu¬desta asukkaille, yhteisöille ja 
toimijoille hyödyntämällä kylien ja asukastoiminnan edunvalvojia ja yhteistyöelimiä. 

16. Asikkalan kunta, kunnanhallitus

Lausunnossa pidetään Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueille päivitettävää vuoteen 2030 ulottuvaa haja-asutuksen vesi-
huoltostrategiaa pääsääntöisesti hyvänä asiakirjana. Sen suosituksia seuraamalla voidaan vesihuoltoa kehittää laajemmalla alu-
eella kuin johtolinjojen välittömässä läheisyydessä. Strategian toteutumisen esteeksi tulee nousemaan hankkeiden rahoitus, jota 
ei ole tässä strategiassa osoitettu kuten edellisen strategian aikana. Vesihuollon kehittämisen tukirahoituksen järjestäminen tulee 
turvata jatkossa niin yksityisten kiinteistöjen kuin muidenkin toimijoiden hankkeille. 

Ohjausryhmän vastine

Strategian keskeisenä tavoitteena on lisätä vesihuollon yleistä arvostusta. Strategian suosituksissa painotetaan uudenlaisten 
ajattelu- ja toimintatapojen käyttöönottoa, eri toimijoiden ymmärryksen lisäämistä vastuista, velvoitteista ja osallistumismah-
dollisuuksista tunnistettuihin ja tunnistamattomiin toimintaympäristönmuutoksiin. Merkittävä osa strategian suosituksista on 
toteutettavissa virka-, luottamustaho- ja toimijayhteistyön lisäämisellä ilman merkittäviä omia tai ulkopuolisia taloudellisia 
panostuksia. Strategian tarkoituksena on varmistaa olemassa olevien vesihuoltoratkaisujen toimivuutta ottamalla huomioon ve-
sihuoltoon kohdistuvia muutosvoimia.   

17. Humppilan kunta, kunnanhallitus

Lausunnossa todetaan, että strategiaIuonnos vastaa hyvin strategialuonnoksessa esitettyihin tavoitteisiin. Positiivisena asia-
na nähdään mm. tavoite alueen eri toimijoiden yhteistyön ja yhteydenpidon lisäämisestä. Strategialuonnoksessa on selvitetty 
kattavasti olemassa olevaa tilannetta koko Hämeen alueella ja tunnistettu olemassa olevat haasteet (mm. vapaa-ajan asukkaiden 
määrän mahdollinen kasvaminen, vedenhankinnan haasteet, jätevesiverkostojen kannattavuuden haasteet haja-asutusalueilla). 

Lausunnossa huomautetaan, että esimerkiksi Humppilan kunnan viemärilaitos tarjoaa Iiittymismahdollisuutta myös kiinteis-
töille, jotka eivät sijoitu viemärilaitoksen toiminta-alueelle. Haasteena tällä hetkellä on myös myytyjen jätevesikuutioiden jää-
minen tavoitetasosta, mikä viittaa vedenkäytön vähenemiseen osalla jätevesiverkostoon Iiittyneistä kiinteistöistä. Haja-asutuk-
sen vesihuollon suosituksissa vesihuollon arvostuksen lisäämiseksi mainitaan mm. vesihuollon taksarakenteen muuttamisesta 
vastaamaan aiheutumisperiaatetta. Tätä kohtaa olisi mahdollisesti syytä avata lopullisessa strategiassa, jotta asia ei jää tulkin-
nanvaraiseksi käytännön toteutumisessa. Positiivisena asiana nähdään kokonaisuudessaan vesihuollon kannattavuuden potenti-
aalinen paraneminen ja siten vesihuollon tarjoamisen mahdollisuuksien lisääntyminen haja-asutusalueilla suositusten vaikutuk-
sesta sekä mm.  eri toimijoiden osaamisen kehittäminen ja tehtävien selventäminen sekä vesihuoltopalvelujen turvaaminen

Ohjausryhmän vastine

Strategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on kunnan ja vesihuoltolaitosten yhteistyön ja yhteydenpidon lisääminen ja syventämi-
nen sekä haja-asutuksen vesihuoltoon vaikuttavien toimijoiden tunnistaminen. 

Vesihuollon taksarakenteen muuttaminen vastaamaan aiheutumisperiaatetta -maininta on esitetty vesihuoltolaitosten palve-
luiden turvaaminen -suosituksessa.  Kunnan vesihuollon toiminta¬politiikassa, vesihuollon kehittämissuunnitelmassa tai näiden 
yhteisasiakirjassa on tarpeen esittää yhteiset käytänteet vesihuollon toteuttamisessa, kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden infor-
moinnissa sekä vesihuollon turvaamisessa koskien myös vesihuollon maksuja kustannusvastaavuuden ja aiheutumisperiaatteen 
osalta. Kustannusvastaavuuden periaatetta ei ole aina sisäistetty vesihuollon maksuja koskevassa päätöksenteossa. Vesihuolto 
on pääomavaltainen toimiala, jossa kiinteiden kustannusten osuus on merkittävä. Perus- ja liittymismaksut ovat usein tarpeen 
asettaa riittävälle tasolle menorakenteeseen nähden. Toistaiseksi erisuuruisia perus- ja liittymismaksuja on otettu käyttöön mel-
ko vähän. 
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Jakelussa mainitut

Lausuntopyyntö Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030-luonnoksesta

Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategiatyön ohjausryhmä pyytää lausuntoanne Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrate-
gia 2030-luonnoksesta. Lausunnot on mahdollista jättää 11.10.-4.11.2021 välisenä aikana. Strategialuonnos on tutustuttavissa: 
Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030.  Lausunnot pyydetään toimittamaan Hämeen ELY-keskuksen kirjaamoon: 
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

Yhdessä ja tiedolla parempaa vesihuoltoa - Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 

Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 keskeisinä tavoitteina on esittää vesihuollon alueelliset ja toiminnalliset eri-
tyispiirteet, haja-asutuksen vesihuollon kehittämistarpeet sekä eri toimijat osana haja-asutuksen vesihuoltoketjua. Strategian 
tavoitteena on myös esittää yhteisiä ja toimijakohtaisia suosituksia, joita hyödyntämällä saavutetaan haja-asutuksen vesihuolto-
strategian visio vuoteen 2030 mennessä.

Hämeessä haja-asutuksen vesihuolto perustuu pääsääntöisesti kiinteistökohtaisiin vedenhankinta- ja jätevesienkäsittelyrat-
kaisuihin. Kiinteistökohtaisen vesihuollon järjestämisessä on edelleen paljon tehtävää hyvän talousveden saannin turvaami-
seksi sekä asianmukaisen jätevesienkäsittelyn varmistamiseksi. Tiiviisti asutuilla alueilla vesihuolto perustuu yleensä yhteisiin 
vesihuoltoratkaisuihin, jotka on järjestetty kunnallisten laitosten tai yksityisomisteisten vesiosuuskuntien ja -yhtymien toimesta. 
Yhteisen vesihuollon alueilla tarvitaan toimia hyvien ja laadukkaiden vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi myös tulevaisuudes-
sa. Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 tarkoituksena on toimia katalyyttina vesihuollon arvostuksen, kehittämi-
sen, yhteistyön ja toimintavarmuuden lisäämiseksi taajamien ulkopuolisilla alueilla.

Saatujen lausuntojen perusteella Hämeen ELY-keskus viimeistelee haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 yhdessä ohjaus-
ryhmän edustajien kanssa. Vesihuoltostrategia valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Vesihuoltostrategian valmistumisesta 
ja käyttöönotosta tiedotetaan erikseen. Vesihuoltostrategiassa esitetyt suositukset on tarkoitus ottaa huomioon ja käyttöön eri 
toimijoiden osalta haja-asutuksen vesihuollon kehittämisessä. 

Vesihuoltostrategialuonnos on valmisteltu Hämeen ELY-keskuksessa virkatyönä yhteistyössä työhön nimetyn ohjausryhmän 
toimesta. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola Hämeen ELY-keskuksesta ja 
sihteerinä vesitalousasiantuntija Jussi Leino Hämeen ELY-keskuksesta. Ohjausryhmän muina jäseninä ovat toimineet puheen-
johtaja Vesa Arvonen (Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry), tekninen johtaja Harri Hirvonen (Asikkalan kunta/Aurinkovuoren 
Vesi Oy), projektipäällikkö Hannu Jalava (Tammelan kunta/kunnan vesihuoltolaitos), vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson 
(Hollolan kunnan vesihuoltolaitos), ympäristötarkastaja Riina Lehtinen (Riihimäen kaupunki, ympäristönsuojelu), terveystar-
kastaja Päivi Lindén (Hämeenlinnan kaupunki, terveysvalvonta), suunnittelupäällikkö Jaana Martikainen (Päijät-Hämeen liitto), 
yliopettaja Harri Mattila (Hämeen ammattikorkeakoulu) sekä maakuntainsinööri Paula Mustonen (Hämeen liitto). 

Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola (timo.virola@ely-keskus.fi) ja vesitalous-
asiantuntija Jussi Leino (jussi.leino@ely-keskus.fi).

JAKELU 

• Forssan kaupunki ja ympäristönsuojelu
• Hausjärven kunta ja ympäristönsuojelu
• Hattulan kunta ja ympäristönsuojelu
• Humppilan kunta ja ympäristönsuojelu
• Hämeenlinnan kaupunki ja ympäristönsuojelu
• Janakkalan kunta ja ympäristönsuojelu
• Jokioisten kunta ja ympäristönsuojelu
• Lopen kunta ja ympäristönsuojelu
• Riihimäen kaupunki ja ympäristönsuojelu
• Tammelan kunta ja ympäristönsuojelu
• Ypäjän kunta ja ympäristönsuojelu
• Asikkalan kunta ja ympäristönsuojelu
• Hartolan kunta ja ympäristönsuojelu
• Heinolan kaupunki ja ympäristönsuojelu
• Hollolan kunta ja ympäristönsuojelu
• Iitin kunta ja ympäristönsuojelu
• Kärkölän kunta ja ympäristönsuojelu
• Lahden kaupunki ja ympäristönsuojelu
• Orimattilan kaupunki ja ympäristönsuojelu

• Padasjoen kunta ja ympäristönsuojelu
• Sysmän kunta ja ympäristönsuojelu
• Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy  
• Forssan Vesihuoltoliikelaitos  
• Hausjärven kunnan vesihuoltolaitos  
• Humppilan kunnan viemärilaitos  
• Humppilan Vesihuolto Oy  
• Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy  
• Janakkalan Vesi  
• Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos  
• Jokioisten Vedenhankinta Oy  
• Kaukjärven Vesihuolto Oy  
• Liesjärven Vesi Oy  
• Lopen vesilaitos 
• Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy  
• Portaan ja Ojasen Vesihuolto Oy  
• Punkan-Nummenpään Vesiosuuskunta  
• Pursijärven vesiosuuskunta  
• Pässinmäen vesiosuuskunta  
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• Rajalantien vesiosuuskunta  
• Rauhanmaan vesiosuuskunta  
• Riihimäen Vesi  
• Riinanpolun vesiosuuskunta  
• Ryttylän vesiosuuskunta
• Siirtolan vesiosuuskunta  
• Suosillantien vesiosuuskunta
• Sykärinmäen vesiosuuskunta  
• Tammelan vesihuoltolaitos  
• Turkhaudan vesiosuuskunta  
• Vesiosuuskunta Riutta-Hiivola-Herajoki  
• Vesiosuuskunta Uhkoila  
• Ypäjän kunnan vesihuoltolaitos
• Aurinkovuoren Vesi Oy  
• Etelä-Hartolan vesiosuuskunta  
• Etelä-Iitin vesiosuuskunta
• Etelä-Sysmän vesiosuuskunta  
• Hartolan kunnan vesihuoltolaitos  
• Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos  
• Heinämaan vesiosuuskunta 
• Hollolan kunnan vesihuoltolaitos
• Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä  
• Kausalan Lämpö Oy
• Koitin vesiosuuskunta
• Koskusten vesiosuuskunta  
• Kuivannon vesikunta  
• Kärkölän kunnan vesihuoltolaitos  
• Lahti Aqua Oy  
• Leenharjun vesiosuuskunta  
• Murakan vesiosuuskunta  
• Niinikosken vesiosuuskunta  
• Orimattilan Vesi Oy  
• Padasjoen kunnan viemärilaitos  
• Padasjoen Vesihuolto Oy  
• Perheniemen vesiyhtymä
• Perheniemen evankelinen opisto 
• Piikainkyrön vesiosuuskunta  
• Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta  
• Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta  
• Suomen Urheiluopiston vesilaitos  
• Suopellon vesiosuuskunta  
• Sysmän kunnan vesihuoltolaitos  
• Vesiosuuskunta Villihiisi  
• Vuolenkosken vesiosuuskunta
• Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
• Hämeenlinnan kaupunki, ympäristöterveydenhuolto, 

viranomaispalvelut 
• Riihimäen seudun hyvinvointikuntayhtymä
• Lahden kaupungin ympäristöterveys
• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
• Hämeen liitto
• Päijät-Hämeen liitto
• Kanta-Hämeen pelastuslaitos
• Päijät-Hämeen pelastuslaitos
• Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
• Hämeen Kylät ry
• Päijät-Hämeen Kylät ry
• MTK-Häme

• Kiertokapula Oy
• Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
• Salpakierto Oy
• Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
• Kymijoen vesi ja ympäristö ry
• Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdis-

tys ry
• Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
• Kuntaliitto
• Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry
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Käsitteet
Haja-asutusalueella tarkoitetaan yhteisnimitystä YKR-taajamien ulkopuolisista alueista, kuten kylät, pienkylät ja harvaan asut-
tu maaseutu.

Harvalla maaseutuasutuksella tarkoitetaan alueita, jotka eivät kuulu taajamiin, kyliin tai pienkyliin, mutta joissa on vähintään 
yksi asuttu rakennus kilometriä kohden.

Kiinteistökohtaisen vesihuollon varassa olevilla kiinteistöillä/rakennuksilla/asukkailla tarkoitetaan kaikkien vakituisesti 
asuttujen rakennusten asukkaita sekä loma- ja vapaa-ajan asuntoja, joilla ei ole mahdollisuutta liittyä vesihuoltoverkostoihin 
YKR-taajamien ulkopuolella ja jotka eivät sijoitu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle tai olemassa olevan vesihuoltoverkon 
välittömään läheisyyteen (100 m).

Kylällä ja pienkylällä tarkoitetaan yhdyskuntarakennetta kuvaavaa aluejakoa, jonka tavoitteena on esittää taajamien ulkopuo-
lisen haja-asutusalueen rakennus- ja asutustihentymät, jotka perustuvat vakituiseen asutuksen määrään. Kyläalueet on jaettu 
kahteen luokkaan, 20–39 asukkaan pienkyliin sekä 40–199 asukkaan kyliin. Kylät voivat olla kooltaan myös yli 200 asukkaan 
alueita, mikäli taajaman määritelmä esimerkiksi rakennusten lukumäärästä ja keskittyneisyydestä ei täyty.

Loma- ja vapaa-ajan asutuksella tarkoitetaan rakennusta, jonka käyttötarkoitukseksi on merkitty rakennus- ja huoneistorekis-
terissä (RHR) ”vapaa-ajan asuinrakennus”. 

Muilla toimijoilla tarkoitetaan sellaisia yhteisiä vesihuoltopalveluita tarjoavia toimijoita, joilla ei ole kunnan hyväksymää vesi-
johtoverkon/jätevesiviemäriverkon toiminta-aluetta eivätkä ne siten kuulu vesihuoltolain velvoitteiden piiriin.

RHR:llä tarkoitetaan rakennus- ja huoneistorekisteriä, joka on osa Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämää väestötietojärjestel-
mää.

Seutukunnilla tarkoitetaan tässä työssä Forssan seutua (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä), Hämeenlinnan seutua 
(Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala), Riihimäen seutua (Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki), Heinolan seutua (Hartola, Heinola ja 
Sysmä) sekä Lahden seutua (Asikkala, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila ja Padasjoki). Tilastokeskuksen virallisissa tilas-
toissa Lahden seutu käsittää koko Päijät-Hämeen maankunnan.

VEETI-tietojärjestelmällä tarkoitetaan vuoden 2015 alusta käyttöön otettua vesihuollon tietojärjestelmää, jonne vesihuoltolai-
tokset tallentavat vuosittain toimintaansa kuvaavat tiedot.

VELVET-tietojärjestelmällä tarkoitetaan vuosina 2000–2014 käytössä ollutta vesihuoltolaitostietojärjestelmää.

Vesihuollon palveluiden piirissä olevalla asukasmäärällä sekä loma- ja vapaa-ajan asutuksen määrällä tarkoitetaan 
kaikkia kiinteistöjä/rakennuksia/asukkaita, joilla on mahdollisuus liittyä yhteiseen vesihuoltoverkostoon haja-asutusalueella. 
Määritelmän piirissä ovat kaikki vakituisesti asutut rakennukset sekä loma- ja vapaa-ajan asunnot, jotka sijoittuvat YKR-taaja-
mien ulkopuolella vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle tai YKR-taajamien ulkopuolella olemassa olevan vesihuoltoverkoston 
välittömään läheisyyteen (100 m).

Väkiluvulla tarkoitetaan rakennuksissa asuvaa vakituista asukasmäärää.

YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta (taajamaa). Rajaus perustuu 250 metriä x 
250 metriä suuruiseen paikkatietoruudukkoon, jossa on asukasmäärän lisäksi otettu huomioon asukasluvun lisäksi rakennusten 
lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. 
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