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toimitusjohtaja
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Aalto-yliopisto



Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle
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Hyvän vesihuollon osa-alueet



Suomen vesihuollon tila – nyt ja tulevaisuudessa
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• Suomea voidaan vesihuollon mallimaana?
– Vesijärjestelmät ovat kattavia, luotettavia ja turvallisia

– Vettä voi juoda hanasta kaikkialla Suomessa

– Yhdyskuntien jätevedenpuhdistus on huippuluokkaa 

• Mikä on tilanne tulevaisuudessa?
– Ollaanko järjestelmien ylläpitoa, peruskorjausta ja 

jatkuvaa kehittämistä laiminlyömässä? 

– Riittääkö alalle päteviä ja motivoituneita osaajia myös 
tulevaisuudessa?

– Pystytäänkö Suomessa vastaamaan uusiin haasteisiin 
ja hyödyntämään uusia maailmalla kehitettyjä 
ratkaisumalleja? 
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Tarvitaanko vesihuollossa rakennemuutosta?



Tarvitaanko vesihuollossa rakennemuutosta?
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Vesihuollon tila ja rakennemuutos
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• Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimustoiminta 

(VN-TEAS)

• Vesihuollon tila ja rakennemuutos, 2/2018 – 8/2018, 150 000 €

Tuotokset:

1) Selvitys vesihuoltoverkostojen kunnon luotettavista selvittämis-

menetelmistä

2) Toimintamalli, aikataulu- ja kustannusarvio hankkeelle vesihuolto-

verkostojen tilan selvittämiseksi ja tiedon ylläpitämiseksi

3) Ehdotukset edellytyksistä vastuutahoineen sellaisen vesihuollon 

rakennemuutoksen aikaansaamiseksi, että realistisesti kyettäisiin 

luotettavasti selvittämään verkostojen tila ja toteuttamaan 

verkostosaneeraukset priorisoiden vesihuollon varmuutta ja 

turvallisuutta.
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Vesihuollon tila ja 

rakennemuutos
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”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. 

Ollaan murrosvaiheessa, jossa 

jatkuvasta saneerauksesta on tulossa 
tavanomainen tilanne kaikilla 

laitoksilla. Silti monilla vesihuolto-

laitoksilla on vain epämääräinen kuva 

verkostonsa tilasta. Tämä ei riitä 

suunnitelmalliseen saneeraukseen ja 
resurssien oikeaan kohdentamiseen.” 
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Rakennemuutoksen ohjauskeinot

1.vaiheen 
ohjauskeinot

2.vaiheen 
ohjauskeinot

EI 

Onko 
tavoitetila 

saavutettu?

KYLLÄ

3.vaiheen 
ohjauskeinot

EI 

Onko 
tavoitetila 

saavutettu?

KYLLÄ

Aika  10 v.0 v. 20 v.

• Ensimmäisessä vaiheessa pehmeitä ohjauskeinoja

• Informaatio-ohjaukseen liittyvien ohjauskeinojen toteuttaminen lyhyellä aikavälillä ja lakimuutosta 
tai asetusta vaativien ohjauskeinojen toteuttaminen hieman pidemmällä aikavälillä 

• Toisessa vaiheessa kuntia velvoitetaan yhteistyöhön

• Ohjataan määrätietoisemmin kohti isompia yksikkökokoja puuttumatta silti omistukseen

• Kolmannessa vaiheessa tiukkaa ohjausta isompiin yksiköihin

• Selvitetään mahdollisuudet muodostaa erillislain nojalla suuralueita, jotka huolehtivat alueen 
vesihuollosta
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Vesihuollon tila ja rakennemuutos
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• Tärkeä ja tervetullut hanke

• Hyvä keskustelun avaus mutta toiveena oli perusteellisempi 

analyysi

– Runsaasti oikeita havaintoja alan nykytilasta, mutta selvitys jää 

kuitenkin tältä osin pinnalliseksi

– Resurssit ja aika liian vähäiset asian tärkeyteen nähden

• Työpajat periaatteessa hyviä, mutta osallistujajoukko liian kapea, 

työpajat hieman liian pinnallisia ja tulokset etukäteen määriteltyjä

• Rakennemuutososioon olisi pitänyt panostaa enemmän, se jäi 

pintapuoliseksi verkosto-osioon verrattuna

• Ohjauskeinot osin epärealistisia ja keskittyivät lähinnä vain 

vesihuoltolaitoksiin

• Esitetty vaiheittainen toteutusaikataulu on liian verkkainen
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- ”Jatkuva parantaminen”
- Resurssitehokkuus

- Vesiturvallisuus
- Toimintavarmuus

Kestävät ja 
resilientit

vesihuoltopalvelut 
(ja –laitokset)

OMAISUUDEN-
HALLINTA

TALOUS 
(Taloudelliset 

resurssit)

ORGANISOINTI / 
Institutionaalinen 

viitekehys

- Omistajaohjaus
- Regulaatio / Benchmarking
- Maakuntauudistus / Kuntaliitokset
- Yhtiöittäminen / Monialayhtiöt
- Muiden toimialojen muutospaineet

- Omistajaohjaus
- SAMP ym.

HENKILÖRESURSSIT 
/ OSAAMINEN / 

JOHTAMINEN

- Eläköityminen
- Vaatimustason nousu

- Rekrytointipaineet
- Koulutustarpeet ja -tarjonta
- Osaamiskriteerit / Pätevyys-

vaatimukset
- Tutkimus & kehittäminen

- Vh-maksut
- Tuet / kannustimet

- Muut vaatimukset

LAINSÄÄDÄNTÖ 
& Viranomais-
vaatimukset

- EU-direktiivit / asetukset
- Kansallinen lainsäädäntö
- Regulaatio

INVESTOINNIT

Uusinvestoinnit
- Laitokset
- Verkostot

Saneerausinvestoinnit
- Laitokset
- Verkostot

”OPEROINTI”
(Vesihuollon 

O&M)

- Regulaatio
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Lisätietoja:

Ratamestarinkatu 7 B

00520 HELSINKI

Puhelin 09 868 9010

Sähköposti vvy@vvy.fi

www.vvy.fi


