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Vesihuolto tänään

• Kokonaisuutena katsoen vesihuolto 
hyvässä tilassa.

• Hanavesi juotavaa, vesihuolto toimivaa 
ja turvallista 

• Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot 
toimivia

• Tietopohja puutteellinen

• Entä tulevaisuus?
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Tulevaisuuden kestävä vesihuollon 
varmistaminen?

• ”Kestävän vesihuollon varmistaminen pitkällä 
aikavälillä vaatii muutosta nykyjärjestelmään. 

Erityisesti pienten laitosten toiminnan laadun, 
resurssien ja osaamispohjan varmistamiseksi 
tarvitaan uusia ratkaisuja. Mittavia osia 

vesihuoltoverkostoista on tulossa ensimmäistä 
kertaa saneerausikään.”
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Vesihuollon tila ja rakennemuutos -
selvityksestä

• Hyvä alku asian tarkasteluun

» Verkosto-osiossa paljon hyviä näkemyksiä

» Omaisuudenhallinnan edistäminen todella tärkeää

• Kokonaisuutena selvityksenä ei riittävän laaja päätöksenteon tai 
ohjauksen perustaksi

» Lisää selvityksiä ja tutkimuksia tarvitaan

» Keskittyy vain kunnallisiin vesihuoltolaitoksiin

• Ongelmaksi nostettu kunnallinen päätöksenteko

» Niin kauan kuin omistus julkista, on myös edustuksellista demokratiaa

» Demokratian kanssa opittava elämään ja haettava ratkaisuja, joilla nostaa 
luottamushenkilöiden osaamista sekä kiinnostusta

• Järjestämisvastuun siirto ei ratkaisisi tuottamisen ongelmia eikä 
verkostojen omistajuuden kysymyksiä 
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Vesihuollon tila ja rakennemuutos -
selvityksestä

• Heikkoutena ”valmiit vastaukset”, annetut toimintamallit, 
joiden tausta ei perustu riittäviin selvityksiin

• Kuntaliitto kaipaisi perehtymistä vesihuollon kokonaisuuteen
» Vesihuolto ei ole irrallinen muusta yhteiskunnasta 

» Suomen alueiden aluetarkastelua; hyvin erilaisia alueita, 
muuttovoittoa ja –tappiota, tiheää kaupunkiseutua ja harvaan 
asuttua aluetta sekä pitkiä välimatkoja

» Laitosrakenteen selvittämistä, kunnalliset laitokset vs. osuuskunnat 

» Monialayhtiöiden huomioon ottaminen

» Valtion resurssit (ELY) pienentyneet jatkuvasti
» Infra-alan kiinnostavuus  urakoijat

» Lainsäädännön tulee tukea alan kehittämistä, ei toimia esteenä.
» Vesihuoltolainsäädäntö ei ole tasapainossa kuntien ja 

vesihuoltolaitosten velvoitteiden ja oikeuksien osalta
• Esim. liittämisvelvollisuuden lievennys 2014 ja hajavesisäädösten lievennys 2017
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Vesihuollon järjestäminen ja tuottaminen

• Vesihuolto on syytä pitää julkisessa omistuksessa
• Kunta on sopiva asukkaita lähellä oleva järjestämistaho 

jatkossakin
» Vesihuolto sopii kunnan järjestämisvastuukokonaisuuteen

• Kunnan tulee voida valita sopivin palvelun järjestämis- ja 
tuottamistapa itsehallinnon periaatteiden mukaisesti

• Osaamiseen ja resurssien lisäämiseen kiinnitettävä huomiota 
(myös konsultit, urakoitsijat, valtionhallinto jne.)

• Kuntien yhteistoimintaa lisättävä ja tuettava
» Verkostomainen toiminta, operointipalvelut, yhteiset laitokset

• Osuuskuntatoiminnan kehittäminen, esim. isännöintipalvelut

• Yhteistyön edistämiseen porkkanoita, esim. valtion tuet
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