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VesihuoltolaitoksetVesihuoltolaitokset



Vesihuolto-organisaatioiden toimintamuodot

Osuuskunnat
62 %Osakeyhtiö

10 %

Kunnan 
vesihuoltolaitos

7 %

Liikelaitos
3 %

Avoin yhtiö
6 %

Muut
12 %

Lähde: Vesihuoltolaitosten toiminta-alueselvitys, Suomen ympäristökeskus



Vesihuolto-organisaatioiden toimintamuodot (VHL)

Osuuskunnat
65 %

Osakeyhtiö
11 %

Kunnan 
vesihuoltolaitos

8 %

Liikelaitos
4 %

Avoin yhtiö
6 %

Muut
6 %

Lähde: Vesihuoltolaitosten toiminta-alueselvitys, Suomen ympäristökeskus
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Vesihuoltolaitosten 
ja vesiosuuskuntien 
määrä kunnissa



Vesihuolto on palvelua asiakkailleVesihuolto on palvelua asiakkaille
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Vesihuollon 
tarkoitus
Vesihuoltolaki 1 §:Tämän lain 

tavoitteena on turvata sellainen 

vesihuolto, että kohtuullisin 

kustannuksin on saatavissa 

riittävästi terveydellisesti ja 

muutoinkin moitteetonta talousvettä 

sekä terveyden- ja 

ympäristönsuojelun kannalta 

asianmukainen viemäröinti.



Kestävän kehityksen tavoitteet MMM:n toiminnassa

Lisää kestävän kehityksen tavoitteista löydät YK:n sivuilta.
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Kestävät 
vesihuoltopalvelut 

asiakkaille

Organisointi

Talous 

Omaisuuden 
hallinta

Henkilöresurssit 
/ osaaminen / 
johtaminen

Säädösten 
mukaisen 

palvelulaadun 
täyttyminen

Investoinnit

Operointi

Strategiset 
tavoitteet

Varautuminen, 
ilmaston-

muutokseen 
sopeutuminen

Kv-
liiketoiminta,

bio- ja 
kiertotalous,

digitalisaatio



Vesihuoltoon liittyvät lait
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Riskien hallintaRiskien hallinta



Vedenjakeluverkoston verkostopituudet rakennusvuosittain (harmaa) ja arvio 
saneerausten ajoittumiselle (punainen) kaikilla 10 tarkastellulla laitoksella.
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Lähde: VNTEAS 2018



Vesihuollon häiriötilanteet 1/2

• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

• Tulvariskien hallinta, vesistöt ja merenpinta: laitosrakenteet, pumppaamot

• Rakenteet pois tulvaherkiltä alueilta

• Kuivuusriskien hallinta: pohjaveden pintojen aleneminen, sinilevät, vedenlaatuongelmat

• Varavesilähteet

• Myrskyt: sähkönjakeluhäiriöihin varautuminen (tykkylumi!)

• Varavoiman saatavuus laajoissa katkoksissa

• Raakaveden laatu heikkenee: kiintoainespitoisuudet, patogeenit

• Hulevesien hallinta

• Vastuu siirretty kunnille (MRL 2014)

• Taustalla voimistuvat sateet

• Maanpinnan tulvareitit, veden viivytys ja imeytys

• Luopuminen sekaviemäröinnistä
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Vesihuollon häiriötilanteet 2/2

• Automaatio ja kaukovalvonta – kohdistuuko riskejä?

• Taloudelliset kriisit

• Varaosien ja kemikaalien saatavuus

• Varautuminen myös hyvin harvinaisiin tilanteisiin

• Harjoitellut toimintaohjeet

• Yhteistyö varautumisessa: kiinteistöt, vesihuoltolaitokset, muut 

toimijat

• Viestintä!
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Työkaluja varautumisen parantamiseen

16

• Vesihuoltolain (2014) vaatimus suunnitelmasta häiriötilanteiden varalta 2016 loppuun 
mennessä

• Verkkopohjaiset WSP ja SSP –työkalut ohjaavat vesihuoltolaitosta tunnistamaan vaarat ja 
arvioimaan niihin liittyvät riskit sekä valitsemaan toimenpiteet riskien vähentämiseksi.

• Oppaita

• Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen (Vesihuoltopooli 2016)

• Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje (Vesihuoltopooli 2008)

• Vesihuollon erityistilanteet ja niihin varautuminen -opas (Ympäristöopas 2006)

• Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi –ohjesarja (Valvira)

• Varmuusluokitus

• Mahdollisuus veden toimittamiseen 50 l/as/d



Vesihuolto on palvelua asiakkailleVesihuolto on palvelua asiakkaille
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