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Kiitokset

Mukana VEPATUKI-klusterissa ovat:

Kurikan Vesihuolto Oy

Tampereen Vesi

Kymen Vesi Oy

Ylöjärven Vesi Oy

Riihimäen Vesi

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 

Huittisten Puhdistamo Oy

Äänekosken Energia Oy

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto 

Maa ja vesitekniikan tuki

Jarmo Hukka, Tapio Katko ja Pekka Pietilä - Kiitos vinkeistä, neuvoista 
ja aineistoista. Erityiskiitos Pekka Pietilälle Pohjoismaita koskevista ver-
tailuaineistoista.

Kirja perustuu dosentti Riikka Rajalan kanssa yhdessä tehtyyn loppura-
porttiin. Lämmin kiitos kaikille tärkeästä tuesta ja yhteistyöstä.
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Tutkimuksen tausta, tavoite ja toteutus

Tutkimusklusterin toisen vuoden tavoitteena oli tutkia vesihuollon or-
ganisoitumismuotojen problematiikkaa ja tarjota tietoa ja suosituk-
sia asian hallitsemiseksi. Tutkimuksen aikana kartoitettiin vesihuollon 
organisoimismuodot ja verrattiin niiden soveltuvuutta ja toimivuutta 
menneisyydessä, nykyhaasteissa ja tulevaisuudessa. Olennaista on, että 
paikalliset olosuhteet vaihtelevat todella paljon alkaen vesivaroista, maa-
perästä, väestön määrästä ja asukastiheydestä päätyen poliittisiin, talou-
dellisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin.  Siksi ei ole yhtä ainoaa oikeaa rat-
kaisua.

Aiheen (ii) toimenpiteitä ja tuloksia ovat mm.

-kartoittaa mukana olevien vesilaitosten tilanne historian, nykytilanteen 
ja tulevaisuuden suunnitelmien suhteen

-koota hyvät ja huonot puolet eri organisoitumistavoista eri tilanteissa 
(ml. uhat ja mahdollisuudet)

-viimeistellä vuoden 2019 loppuun mennessä osahankkeen vuosiraportti

-yleiskuva Suomesta teeman osalta ja katsaus kansainväliseen tilantee-
seen (Pohjoismaat erityisesti). 

Case kaupungit: hankkeessa mukana olevat laitokset. 

-Haastattelut – helmi-toukokuu 2019.  Jokaisesta laitoksesta haastatel-
tiin teeman kannalta 1-3 keskeisintä henkilöä. Lisäksi haastateltiin myös 
operoinnissa yhteistyötä tekeviä tahoja esim. Tampere-Pirkkala. Muka-
na myös anonyymisti vastannut taho. 

- Webropol-kysely tehtiin kaikille klusterissa mukana olijoille. Lisäk-
si tarjottiin mahdollisuutta osallistua kyselyyn laajemminkin halutuille 
kaupungeille/vesilaitoksille yhteensä yli sadalle henkilölle.

Tiivistelmä

Tämän hankkeen yhteydessä huhtikuussa-elokuussa 2019 tehtyyn 
WEBROPOOL- kyselyyn vastanneiden 32 vastaajan mielestä varsinaista 
ihannekokoa tai organisointimuotoa ei ole, mutta useissa vastauksissa 
korostui kuntaomisteisen osakeyhtiön joustavuus ja selkeys.

Samassa kyselyssä suurin osa vastaajista piti tärkeänä, että vesihuollon 
omistus säilyy Suomessa. Suurin osa vastaajista näki parempana, että 
vesihuolto olisi omassa organisaatiossaan eikä osana jotain monialaor-
ganisaatiota. 
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Taulukko: Vastaajien edustaman laitoksen organisaatiomuoto

Kuva 1. Vesihuollon oma organisaatio vs monialaorganisaatio. Kyselyssä 
kaytetty skaala Oma organisaatio 100% (0) vs. Monialaorganisaatio 100 
% (10). Kuvassa suurin arvo on 6 eli kukaan ei vastannut arvoja 6-10.
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Vesilaitosten yhdistämisiä ja yhdistämisyrityksiä historiassa

Vesilaitoksia on yhdistetty monien kuntaliitosten yhteydessä, mutta 
myös vapaaehtoisina ylikunnallisina hankkeina.  Yleinen suuntaus vii-
me vuosina on ollut kohti suurempia laitoksia. Laitosten yhdistämisessä 
haasteet ovat molemmissa tapauksissa varsin samankaltaisia. Jos yhdis-
tymisessä on kyse monialayhtiöhankkeesta, joissa yhdistyvät energia- 
ja vesilaitoslaitos, toisin sanoen kaksi eri toimialan organisaatiota, on 
kyseessä jo haasteellisempi hanke. Hallinnollisen yhdistymisen lisäksi 
laitosten yhdistyminen vaatii lisäksi operatiivisten toimintojen yhdistä-
mistä: esimerkiksi mm. vesihuoltomaksujen, verkkotieto- ja automaa-
tiojärjestelmien, investointiohjelmien tai sopimusten yhtenäistämistä.  
Tavallisesti laitostoimintojen yhdistämisen aikana usein esiin nousee 
lukuisia asioita, joita ei alkuvaiheessa ole osattu vielä huomioida.  Yhdis-
tymisessä tärkein voimavara on siirtyvä henkilöstö.1

Joitakin alan haasteita

Valtakunnan tasolla vesihuollon haasteet eri puolilla maata ovat hyvin 
erilaisia, vaikka joitain yhteneväisyyksiä onkin. Vesisotea ei tehdä, eikä 
siitä harhaanjohtavana onneksi edes kovin usein puhuta. Yli tuhannesta 
vesilaitoksesta puhuminenkin tässä yhteydessä on harhaanjohtavaa, sil-
lä niistä erittäin suuri osa on pieniä yhtymiä, osuuskuntia tai vastaavia, 
joita ei tule sekoittaa kokonaisten kaupunkien ja kuntien vesihuollosta 
vastaaviin toimijoihin. Vesiosuuskuntia on yhteensä peräti noin 1500 ja 
niistä noin 1100 luokitellaan vesihuoltolaitoksiksi. Kuitenkin ne vastaa-
vat vain noin 10 %:sta Suomessa myydystä talousvedestä ja ne palvelevat 
13 % väestöstä (696 000).  

Vesialan tulevaisuudentutkimuksen dosentti Jarmo Hukka toteaa, että 
vallalla on ”MYYTTINEN SUURUUDEN EKONOMIA” ja käyttää esi-
merkkinä mm. Thames Wateria, joka on Englannin suurin vesiyhtiö. 
Sillä on 15 miljoonaa asiakasta ja yli 5000 työntekijää. Kuitenkin tällä 
nykyisellä menolla kestäisi 357 vuotta uudistaa Lontoon vesiputket. 
Tämä on huomattavasti kauemmin kuin esimerkiksi Suomen keskisuu-
rilla vesilaitoksilla. Sama tilanne on Suomen pääkaupunkiseudulla: HSY 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän toiminta-alueella 
asuu 1,2 miljoonaa ihmistä ja sillä on reilut 400 työntekijää. Nykyisellä 
tahdilla kestää 278 vuotta uudistaa sen vesijohdot ja 248 vuotta sen vie-
märit (2017).  Hukan mukaan ei näyttäisi suurillakaan laitoksilla olevan 
osaamista ainakaan käyttöomaisuuden hallinnasta eikä myöskään rahaa 
verkostojen uudistamiseen.

1  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
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Vesisotea parempi vaihtoehto onkin vesilaitosten vapaaehtoistyö 
silloin kuin ne hyväksi sen katsovat.

Vesilaitosten yhtiöittäminen kunnan tai kaupungin omistamana on pit-
kään vallinnut trendi ja siihen ollaan oltu paikallisesti vesilaitoksissa hy-
vinkin tyytyväisiä. Koetaan, että vesilaitos on päässyt itse päättämään 
asioistaan vesiasiat, ympäristö ja asiakkaiden palvelua edellä. Kaupun-
gin ja kunnan liikelaitoksena toiminen ei sekään ole huono vaihtoehto: 
riippuen kuntalaisten ja erityisesti poliittisten päättäjien intresseistä ja 
yleisestä tahtotilasta vesilaitos saa tehdä osaamaansa asiaa ilman turhia 
painostuksia. Liikelaitoksen tiukempi riippuvuus kunnan muusta rahal-
lisesta päätöksenteosta ja budjetista koetaan kuitenkin aina tavalla tai 
toisella epävarmuustekijäksi.

Vesilaitoksen koko ei ole sinänsä hyvä tai huono asia. Yhtä ihannekokoa 
ei voi järkevästi määritellä. Vesiosuuskunnissa ratkaisee paljon paikal-
lisen nokkamiehen asenne ja rooli sekä osuuskunnan jäsenten maksu-
halukkuus ja –kyky. Varsinkin jos nokkamiestä ei alueella ole, niin asiat 
saattavat jäädä oman onnensa nojaan.  

Nyt konsulttirintamalta (Valor 2019) on ehdotettu myös osakeyhtiöit-
tämispakkoa vesilaitoksille lainsäädännön kautta ongelmien ratkaise-
miseksi. Kuulostaa erikoiselta ratkaisulta sektorilla, jolla on lukuisien 
vuosikymmenien hyvä kokemus vapaehtoisuuteen perustuvasta yhteis-
toiminnasta ja monimuotoisesta organisoinnista paikkakunnan olosuh-
teiden mukaisesti. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan vesihuollon eri or-
ganisoitumismuotojen taustoja ja käytäntöjä Suomessa ja myös hieman 
valituissa ulkomaissa, erityisesti Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvalloissa.
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1. Johdanto 
Kansainvälisesti verrattuna Suomen vesihuolto on aivan huipputasoa. 
Lukuisissa eri vertailuissa Suomi sijoittuu kolmen kärkeen. Parannetta-
vaa ja kehitettävää kuitenkin on paljon, jos tämä taso aiotaan säilyttää. 
Tuoreimman ROTI-selvitysten 2017 ja 2019 mukaan pienten vesihuol-
tolaitosten toiminnan ja korjausten varmistamiseksi hajallaan olevia 
palveluja olisi syytä koota suuremmiksi yksiköiksi.2 Tämä saattaa jois-
sain tapauksissa ollakin toimiva ratkaisu mutta ei välttämättä kaikissa 
tapauksissa. Vaikka ongelmat kuntatasolla ovatkin toiset, kuntaliitosten 
perusteella on kuitenkin syytä epäillä, että tämä ei ole välttämättä paras 
keino ongelmien ratkaisemiseksi. Saarimaan (2018)3 mukaan kuntalii-
toksen tehneiden kuntien menot kehittyivät samalla tavalla kuin mui-
denkin kuntien. Suurien vesiyhtiöiden muodostamisen osalta yhdistä-
miset ovat johtaneet positiivisiin lopputuloksiin.  

Sen sijaan kunkin kunnan tai vesilaitoksen omat pitkäjänteiset toimenpi-
teet näyttävät johtavan positiiviseen kehitykseen. Haasteet näkyvät mm. 
kuntaliitosten myötä tapahtuneissa pienten vesilaitosten sulautumisessa 
osaksi uuden kunnan/kaupungin laitosta. Jos joku yhdistyneistä vesi-
huoltolaitoksista on vaatinut saneerausta, on se laitettu kuntoon ”uu-
den vesilaitoksen kustannuksella”. On muistettava ja huomattava, että 
läheskään aina kaikkein pienin liittynyt laitos ei ole ollut huonoimmassa 
kunnossa oleva. 

Silfverberg 2017 nostaa vesihuollon tulevaisuuden haasteiksi erityisesti 
viisi prioriteettia:

1) Vesihuoltolaitosten resurssien vahvistaminen sellaisiksi, että toimin-
nalle voidaan varmistaa riittävät taloudelliset ja osaamisresurssit; 

2) Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä osaamisen vahvista-
minen kehittämällä strategisia TKI- ja koulutusklustereita, jotka voidaan 
luontevimmin rakentaa tärkeimpien korkeakoulujen/yliopistojen ympä-
rille; 

3) Valuma-aluepohjaisen ajattelun vahvistaminen suunnittelussa ja pal-
veluiden toteuttamisessa; 

4) Vesihuollon voimakkaampi kytkeminen osaksi bio- ja kiertotaloutta; 

5) Vesihuoltosektorin kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen.4

2  Roti 2017 ja 2019.
3  Saarimaa 2018. 
4  Silfverberg 2017.
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Näihin suosituksiin on helppo yhtyä myös Vesihuoltopalveluiden (CAD-
WES)-tutkimusryhmän tekemän tutkimuksen perusteella etenkin koh-
tien 1, 2, 4 ja 5 osalta. Silfverbergin selvitys hyödynsikin runsaasti CAD-
WES-ryhmän tutkimustuloksia. 

Kohta kolme ei ole kuitenkaan aivan niin yksiselitteinen, sillä palvelui-
den toteuttamisessa on otettava vallitseva tilanne sekä kokonaisuus huo-
mioon, ei vain valuma-alue. On myös syytä muistaa, että Englannissa 
muodostettiin vuonna 1974 valuma-aluepohjaiset, alueelliset vesi- ja 
viemärilaitokset (River Water Authorities), joita pidettiin tuolloin uraa 
uurtavina.5 Ne kuitenkin yksityistettiin vuonna 1989 Thatcherin halli-
tuksen toimesta. Juuri niiden iso mittakaava teki sen mahdolliseksi yh-
dessä tuolloin valinneen ideologian kanssa. Vuonna 2018 on alkanut jul-
kinen keskustelu siitä, kuinka mm. tarvittavia saneerauksia ei ole tehty, 
kun varat on ohjattu muualle ja kuinka laitokset tulisi saattaa uudestaan 
julkiseen omistukseen.6

Yleisesti vesilaitosten varojen tai investointimahdollisuuksien riittävyy-
teen vaikutetaan myös kirjanpidollisin keinoin: jos esimerkiksi vesilai-
tos muutetaan kunnan omistamaksi osakeyhtiöksi, on hyvä kiinnittää 
huomiota muutoksessa tehtävään arvonmääritykseen ja mm. tulevien 
vuosien poistojen mahdollisuuteen. Poistoilla voidaan kirjanpidollisin 
keinoin vapauttaa rahaa esimerkiksi investointeihin.7

Kuitenkin on nähtävissä, että asiakkaat olisivat valmiita maksamaan kor-
keampia maksuja, jos järjestelmien parempi toimintavarmuus ja vesitur-
vallisuus samalla taataan.8 Hyvin hoidettu vesihuolto on kuin Sampo 
omistajilleen. Se tuo vaurautta ja hyvinvointia vuodesta, vuosikymme-
nestä ja vuosisadasta toiseen. Mutta vain jos siitä pidetään hyvää huol-
ta. Alan ammattilaisten entistäkin aktiivisempi rooli olisi myös eduksi 
asialle. 

Maantieteellisesti ja väestöllisesti vesihuollon haasteet Suomessa voivat 
vaihdella voimakkaastikin, vaikka yhteisiä tekijöitä on paljon. Esimer-
kiksi väestömäärän muutoksista Silfverberg toteaa seuraavasti kasvukes-
kusten osalta:

”Suuret kaupunkiseudut ja muut kehittyvät seudut (pääkaupunkiseutu 
sekä Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän ja Seinäjoen seudut) tulevat 
edelleen kasvamaan vahvasti, mikä näkyy myös vesihuollon investointi-

5  Mm. Okun 1977.
6  Yearwood 2018. 
7  VETO-koulutus 2018.
8  Seppälä & Rontu 2018.
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tarpeina kyseisillä alueilla. Uudet vaatimukset kohdistuvat ensimmäise-
nä isoihin laitoksiin, mikä lisää niiden investointitarpeita. Kasvukeskus-
ten reuna-alueiden kehitystä ohjaa kaksi vastakkaista trendiä: toisaalta 
asutusta pyritään tiivistämään rakenteeltaan toimivaksi, toisaalta osa 
alueille muuttavista hakee reuna-alueilta maaseutumaista väljyyttä. 
Vaikka rakentamista koskevat ratkaisut tehdäänkin laajemmalla maan-
käytön suunnittelun tasolla, on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen näil-
lä alueilla vesihuollon – ja muunkin yhdyskuntatekniikan – kannalta 
tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Oleellista on myös varmistaa, että ve-
sihuoltolain mukainen kustannusvastaavuus toteutuu vesihuoltojärjes-
telmien kehittämisessä. Subventoidulla vesihuollolla ei pidä edistää liian 
väljää rakentamista.” 9

Maaseudun osalta hän luonnehtii kehitystä seuraavasti:

”Maaseudun väestö on edelleen vähenemässä ja ikärakenne vanhene-
massa monilla alueilla. Myös monia perinteisiä teollisuuspaikkakuntia 
uhkaa työpaikkojen vähenemisen myötä väestökato tai vähintäänkin 
väestön ikääntyminen. Vesihuoltojärjestelmien ylläpidon rahoitus on 
näillä alueilla entistä vaikeampaa: yhä pienemmän kuluttajajoukon pi-
täisi pystyä maksamaan suuremmalle väestölle rakennetun järjestelmän 
ylläpito. Tämä vaikuttaa myös veden laatuun, sillä verkostojen saman-
aikainen väestön ja ominaiskäytön pieneneminen voi kasvattaa verkos-
ton viipymät niin pitkiksi, että veden laatu vaarantuu. Loma-asuntojen 
määrän kasvu sekä niiden muuttaminen kakkosasunnoiksi ja varusteta-
son parantuminen voi eräillä alueilla tuoda toisaalta lisää liittyjiä ve-
sihuoltoverkostoihin, toisaalta taas lisätä kulutuksen kausivaihteluita. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaan tullut muutos voi hel-
pottaa myös loma-asuntojen muuttamista pysyviksi asunnoiksi. Tämä 
voi puolestaan lisätä näiden alueiden palvelutarpeita, lisäten siten kiin-
nostusta järjestettyyn vesihuoltoon.” 10

Myös tätä tutkimusta varten tehtyjen haastattelujen perusteella valtion 
tulisi kiinnittää voimakasta huomiota maaseudun ja pienten kuntien ke-
hitykseen. Valtion toimenpiteillä on ratkaiseva merkitys, millaiseksi elä-
mä pienemmillä paikkakunnilla kehittyy väestön edelleen vanhetessa ja 
vähentyessä etenkin maaseudulla. Kuinka pienelle joukolle on mahdol-
lista tarjota hyvät ja turvalliset vesihuoltopalvelut ympäri vuorokauden 
kaikkina vuoden päivinä?  Auttaisiko suuri laitoskoko todella syrjäkylien 
asukkaita? Olisiko pikemminkin niin, että pieni, joustavasti toimiva mi-
nimaalinen organisaatio, esim. vesiosuuskunta, voisi paremmin vastata 
pienen joukon tarpeisiin, sillä voittoa on vaikea muutaman mökin vesi-

9  Silfverberg 2017.
10  Silfverberg 2017.
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huollolla tehdä. Yksityisten pienien toimijoiden rooli tuleekin todennä-
köisesti lisääntymään syrjäseuduilla.
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2. Pohjoismaat
Pietilä (2016 ja 2018) on tutkinut Ruotsin ja Norjan vesihuollon järjes-
täytymistä. Nämä osiot ovat hänen kyseisistä raporteistaan.

RUOTSI: Vesihuollon ylikunnallinen yhteistyö11 

Ruotsissa vastuu vesihuollon järjestämisestä on kunnilla samaan tapaan 
kuin Suomessa.  Ruotsin 290 kunnan alueella vesihuoltoa hoitaa 252 
kunnallista vesihuoltolaitosta, 52 kunnallista yhtiötä ja 8 kuntayhtymää. 
Yksiköiden lukumäärä on suurempi kuin kuntien määrä, koska joissakin 
kunnissa eri organisaatio vastaa vedenhankinnasta ja jätevesien puhdis-
tuksesta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on kuitenkin useamman 
kunnan yhteisiä vesihuoltoyhtiöitä perustettu runsaasti (Kuva 1, Tauluk-
ko 1).

Suomessa ja Ruotsissa vesihuoltojärjestelyt ja vesihuollon kehitys ovat 
monessa mielessä samankaltaisia, mutta joitakin selkeitä eroavaisuuksia 
on. Eroavaisuuksia maiden välillä ovat Pietilän mukanaan:

Molemmissa maissa vastuu vesihuollon järjestämisestä on periaattees-
sa kunnilla, mutta Ruotsissa kunnalliset laitokset ovat ottaneet vastuuta 
haja-asutusalueiden vesihuollosta paljon laajemmin kuin Suomessa

Suomessa maaseudun vesihuollossa osuuskunnilla on ollut ja on edel-
leenkin keskeinen rooli, Ruotsissa ei osuuskuntia juurikaan ole

Ruotsissa valtio tuki merkittävästi jätevedenpuhdistamojen rakentamis-
ta erityisesti 1970-luvulla (Mundt 2005, Naturvårdsverket 2014), mutta 
myös myöhemmin, kun Suomessa valtio on tukenut jätevedenpuhdista-
moiden rakentamista vain poikkeustapauksissa

Ruotsissa yleisen vesihuoltolaitoksen päätöksenteon enemmistö pitää 
olla julkisella toimijalla, Suomessa ei tällaisia rajoituksia ole.

Ruotsissa kuntien laajemmasta vastuunotosta on seurannut mm. se, että 
joillakin kunnilla tai vesihuoltolaitoksilla on hoidossaan suuri määrä jä-
tevedenpuhdistamoja.  Esimerkiksi Keski-Ruotsissa kolmen kunnan ve-
sihuollosta vastaavalla kuntien omistamalla yhtiöllä MittSverige Vatten 
AB:lla on hoidossaan 49 jätevedenpuhdistamoa. Asukkaita näissä kol-
messa kunnassa on yhteensä 120 000. Toisaalta jätevedenpuhdistuksessa 
on Ruotsissakin tapahtunut keskittymistä, kun esimerkiksi Göteborgin 

11  Pietilä Pekka. 2016. VESIHUOLLON  YLIKUNNALLINEN   YHTEISTYÖ  
RUOTSISSA.  Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisematon raportti. 4.6.2016.
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alueen kunnat ovat perustaneet yhteisen jätevedenpuhdistamo-osa-
keyhtiön, joka käsittelee seitsemästä kunnasta tulevat jätevedet, ja Tuk-
holman seudulla kuntayhtymä Käppalaförbudet käsittelee jätevesiä 
yhdestätoista kunnasta.

Yli 2 000 asukkaalle mitoitettuja yhdyskuntajätevesien puhdistamoita oli 
Ruotsissa vuonna 2006 yhteensä 475, asukasmäärälle 200-2 000 mitoi-
tettuja 830 ja lisäksi lukuisia vielä pienempiä. Näiden lisäksi haja-asutus-
alueilla on kiinteistökohtaisia puhdistamoita. Vuonna 2015 jäteveden-
puhdistamoita oli yhteensä yli 1 700. 

Ruotsissa vesihuollon järjestämistä ohjaa vesihuoltolaki (Lag om almän-
na vattentjänster). Laki koskee kunnallisia vesihuoltolaitoksia ja sen ul-
kopuolelle jäävät kiinteistökohtaiset ratkaisut. Laki edellyttää Suomen 
vesihuoltolain tapaan, että mikäli ihmisten terveys tai ympäristönsuo-
jelulliset syyt edellyttävät, on kunnan ryhdyttävä toimiin vesihuollon 
kehittämiseksi. Kunnan on määriteltävä yleisen vesihuoltolaitoksen (tai 
laitosten) toiminta-alue ja pidettävä huolta siitä, että alue tulee yleisen 
vesihuoltolaitoksen toiminnan piiriin.

Ruotsissa vesihuoltolakia uusittiin vuonna 2007, ja tässä yhteydessä tiu-
kennettiin kuntien otetta yleisen vesihuollon järjestämisessä. Kunnalla 
tai useammalla kunnalla yhdessä pitää olla määräysvalta yleisen vesi-
huollon järjestämisessä. Tällainen määräysvalta toteutuu, jos yksi tai 
useampi kunta yhdessä:

kokonaan omistaa vesihuoltolaitoksen (anläggningen)

omistuksen kautta tai muutoin hallitsee yli puolta äänivallasta siinä juri-
disessa yksikössä, joka omistaa vesihuoltolaitoksen

on oikeutettu nimeämään yli puolet hallituksen jäsenistä vesihuoltolai-
toksen omistavassa juridisessa yksikössä

muodostaa kaikki rajoittamattomasti vastuulliset yhtiömiehet (omista-
jat) yhtiössä, joka kokonaan omistaa vesihuoltolaitoksen.

Ennen tämän lain voimaantuloa oli mahdollista, että yleisen vesihuolto-
laitoksen saattoi omistaa vaikka kokonaan yksityinen omistaja. Yksityi-
sen sektorin innokkuutta hankkia omistukseensa vesihuoltolaitoksia oli 
kuitenkin rajoittanut se, että yhteiskunnan peruspalveluksi katsotun ja 
lisäksi monopoliasemassa olevan liiketoiminnan tuottama voitto oli tiu-
kasti rajoitettu. Periaatteena oli, että maksujen oli oltava sen suuruiset, 
että vesihuoltoliiketoiminta ei tuottanut voittoa. Eli vesihuollosta mah-
dollisesti kertyvää ylijäämää ei saanut käyttää kunnan muiden sektorei-
den rahoitukseen eikä yksityinen omistaja saanut jakaa osinkoja osak-
keenomistajille. 



21

Petri S. Juuti

Norrköpingin kaupunki (asukkaita 137 000 vuonna 2016) oli ainoa ta-
paus, jossa vesihuoltolaitoksen omisti kokonaan yksityinen yritys. Kau-
punki perusti vuonna 1997 kunnallisen monitoimialayrityksen Norr-
köping Miljö och Energi AB:n, jolle siirrettiin kaupungin vesihuolto-, 
energia-, jätehuolto- sekä katu- ja puistotoimialat. Vuonna 2001 kau-
punki myi yhtiön kokonaisuudessaan Sydkraft AB:lle, jonka puolestaan 
omisti alun perin saksalainen energiayhtiö EON Energy AG. Kun yksi-
tyisen omistuksen rajoittavaa lainsäädännön muutosta alettiin valmis-
tella, osti kaupunki vuonna 2005 Sydkraftilta takaisin Norrköping Miljö 
och Energi AB:n osakkeet. Karlskogan kaupunki myi vuonna 1998 kun-
nallisen monialayhtiön Karlskoga Energi & Miljö AB:n osakkeista 49% 
Fortumille. Emoyhtiö Karlskoga Energi & Miljö AB omistaa täysin neljä 
tytäryhtiötä, joista yksi on Karlskoga Miljö AB, joka hoitaa kaupungin 
vesi- ja jätehuollon. Sähkönjakelussa ja jätehuollossa yhtiö toimii myös 
naapurikuntien alueella, mutta vesihuollossa ainoastaan Karlskogan 
kaupungissa.

Valtion tuki jätevedenpuhdistukselle on nykyään lähes kuihtunut. Akuut-
ti tarve tuelle on paljolti poistunut, kun hyvin toimivat jätevedenpuhdis-
tamot on saatu valmiiksi jo lähes kaikkialle. Vuosina 1971-1979 valtio 
tuki jätevedenpuhdistamoiden rakentamista 1,5 miljardilla kruunulla, 
joka vastaa nykyrahassa (2015) lähes yhtä miljardia euroa. Vuosina 1998-
2002 valtio tuki kuntien ympäristösuojelu-investointeja erityisohjelman 
Local Investment Programme (LIP) avulla. Valtion tuki tämän ohjelman 
kautta oli yhteensä lähes 700 miljoonaa euroa ja tuki kattoi keskimäärin 
25% investointikustannuksista. Vesihuoltoon liittyviin hankkeisiin tues-
ta käytettiin noin kymmenesosa. LIP-tukea saaneita hankkeita oli kaik-
kiaan 161 kunnassa.12 

Alueellisen yhteistyön kehittyminen13

Ruotsissa vesihuollon ylikunnallinen yhteistyö on alkanut aiemmin kuin 
Suomessa. Vuonna 1926 kolme Tukholman pohjoispuolella olevaa kun-
taa perusti yhteisen vedenhankintayhtymän, Kommunalförbund Nor-
rvatten. Ensimmäisen kuntien yhteisen jätevedenpuhdistamon rakensi 
Tukholman pohjoispuolelle vuonna 1957 perustettu kuntayhtymä Käp-
palaförbundet. Ensimmäinen kuntien yhteinen jätevesiyhtiö on vuonna 
1963 toimintansa aloittanut SYVAB. Ensimmäinen sekä vedenjakelua 
että viemäröintiä hoitava useamman kunnan yhteinen organisaatio on 
Roslagsvatten AB Tukholman pohjoispuolelle. Siitä tuli ylikunnallinen 
yhtiö vuonna 1994. Seuraavassa kuvassa ja taulukossa ovat ylikunnalliset 
vesihuolto-yhtymät ja -yhtiöt Ruotsissa vuonna 2016.

12  Pietilä 2005.
13  Pietilä 2016.
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Kuva 2 : Ylikunnalliset vesihuoltoyhtymät ja -yhtiöt Ruotsissa 2016.



Taulukko 1: Ylikunnalliset vesihuoltoyhtymät ja –yhtiöt Ruotsissa 2016.
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Tukkuvesitoimittajia 14

Kuntien yhteistomisteinen vedenhankintayhtiö Norrvatten 

Kolme kuntaa Tukholman pohjoispuolella perusti 1926 yhteisen ve-
denhankintayhtymän, Kommunalförbund Norrvatten.  Alueen veden-
hankinta oli tähän saakka perustunut varsin hyvälaatuisen pohjaveden 
käyttöön, mutta asutuksen lisääntyessä ja vedentarpeen kasvaessa poh-
javesivarat alkoivat käydä riittämättömiksi. Vuonna 1929 valmistui yhty-
män vedenpuhdistuslaitos, Görväln, joka ottaa vetensä Mälaren-järves-
tä. Vuonna 2016 Norrvatten on 14 kunnan omistama tukkuvesiyhtymä, 
joka toimittaa vettä jäsenkunnilleen. Neljästoista ja uusin osakas, Norr-
tälje, liittyi kuntayhtymään vuonna 2009, ja alkoi saada vettä yhdysjoh-
don valmistuttua vuonna 2015. 

Ylintä päätäntävaltaa yhtymässä käyttää yhtymävaltuusto (förbundful-
mäktige), jossa on kahdesta seitsemään jäsentä kustakin jäsenkunnasta, 
yhteensä jäseniä on 49. Yhtymähallituksessa on kymmenen jäsentä ja 
kymmenen varajäsentä, niin että jokaisesta jäsenkunnasta on hallituk-
sessa edustaja.

Vuonna 2015 Norrvatten toimitti vettä noin 500 000 asukkaalle. Veden 
myyntihinta vuonna 2016 oli osakkaille 3,45 SEK/m3 (0,32 EUR/m3). 
Vuoden 2009 alusta Norrvatten on ulkoistanut jakeluverkostonsa käytön 
ja kunnossapidon Veolia Vatten AB:lle. Norrvattenin verkostosta vastaa-
vat työntekijät siirtyivät tässä yhteydessä Veolian palvelukseen Norrvat-
tenin verkoston kokonaispituus on 260 km ja se koostuu johdoista, jotka 
ovat halkaisijaltaan 300 mm:stä 1 200 mm:iin.

Norrvattenin raakavesilähteenä on lähes yksinomaan Mälaren-järvi, 
josta otettu vesi käsitellään Görvälnin vesilaitoksella. Järjestelmä on 
varsin haavoittuva, sillä jos Görvälnin vedenpuhdistamo ei pysty toi-
mimaan, saadaan Norrvattenin neljältä pohjavedenottamolta korkein-
taan 75% tarvittavasta vedestä. 

14  Pietilä 2016.
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Taulukko 2. Kuntayhtymien vesilaitoksia Ruotsissa

Yhtiö Perustettu
Norrvatten 1926
Kommunalförbundet 
Skaraborgsvatten

1975 Skaraborgsvatten on kolmen kun-
nan – Skövde (53 600 asukasta vuon-
na 2016), Skara (18 800) ja Falköping 
(32 600) – perustama vedenhankin-
tayhtymä. (Falköping 2016)

Nyköpings-Oxelösunds 
vattenverksförbund

1975 Nyköpingin (54 400 asukasta vuonna 
2016) ja Oxelösundin (11 700) kun-
nilla on yhteinen  vedenhankintakun-
tayhtymä Nyköping-Oxelösund vat-
tenverksförbund.  Vedenjakelusta ja 
jätevesihuollosta Nyköpingin alueella 
huolehtii Nyköpings Vatten, joka myös 
hoitaa tukkuvesiyhtiön päivittäisen 
toiminnan. Oxelösundin kunnassa 
vesihuollosta on vastannut vuodesta 
1997 lähtien kunnan omistama monia-
layhtiö Oxelö Energi AB. (Oxelö Energi 
2016)

Karlstad-Grums vatten-
verksförbund

1975 Karlstadin (89 400 asukasta) ja Grum-
sin (9 000) kunnat ovat perustaneet 
yhteisen vedenhankintakuntayhtymän 
Karlstad-Grums vattenverksförbund, 
joka on rakentanut pohjavedenotta-
mon. Grumsin kunta ostaa kuntayh-
tymältä valtaosan tarvitsemastaan 
vedestä (7 400 asukkaalle), mutta 
Karlstad vain pienelle 4 300 asukkaan 
alueelle. (Karlstads kommun 2016)
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Tukkuyhtiöitä15

Sydvatten AB

Vuonna 1966 viisi kuntaa - Eslöv, Helsingborg, Landskrona, Lund ja Mal-
mö - perustivat vedensaantiaan turvaamaan tukkuvesiyhtiön Sydvatten 
AB. Yhtiöön on sittemmin liittynyt mukaan muita seutukunnan kuntia 
seuraavasti: Burlöv, Höganäs, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svalöv ja 
Svedala vuonna 1976, Vellinge vuonna 2004, Bjuv vuonna 2008, Skurups 
vuonna 2010 ja Ängelholm vuonna 2012, jonka jälkeen yhtiössä on 16 
osakaskuntaa. Yhtiön suurimmat omistajat ovat Malmö (34%), Helsing-
borg (15%) ja Lund (13%). Yhtiön hallituksessa on 13 varsinaista jäsentä: 
Malmöstä neljä, Helsingborgista ja Lundista kaksi, sekä viidestä pienem-
mästä kunnasta yksi kustakin. Lisäksi on hallituksessa varajäseniä niin 
että kaikista jäsenkunnista on edustus. Vettä verkostoon vuonna 2015 
pumpattiin 205 000 m3/vrk 900 000 asukkaalle. 

Jakeluun pumpattava vesi käsitellään kahdessa vesilaitoksessa, Ringsjö 
ja Vomb, jotka ovat olleet yhtiön hallinnassa vuodesta 1983. Sydvatten 
omistaa ja hoitaa myös päävesijohdot, joiden kautta vesi johdetaan osa-
kaskuntien verkostoihin. Raakaveden saannin turvaamiseksi Sydvatten 
on rakentanut Bolmen-järvestä 80 kilometrin pituisen kalliotunnelin, 
joka valmistui vuonna 1987. Tunnelin avulla vettä johdetaan Ringsjön 
puhdistamolle. Tällöin aiemmin raakavesilähteenä olleen Rinsjön vesi 
korvattiin Bolmen-järvestä johdetulla vedellä. Ringsjö on edelleen Sy-
dvattenin varavesilähde poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Tunnelin 
alku- ja loppupään korkeusero 90 metriä tekee mahdolliseksi sen, että 
vesi saadaan johdetuksi järvestä puhdistamolle painovoimaisesti. Vomb 
on tekopohjavesilaitos, joka otettiin käyttöön vuonna 1948. Se ottaa raa-
kavetensä lähellä olevasta Vomb-järvestä. 

Lennheden Vatten AB

Falunin (57 200 asukasta) ja Borlängen (51 100) kunnat ovat perustaneet 
yhteisen vedenhankintayhtiön Lennheden Vatten AB:n, joka on rakenta-
nut pohjavedenottamon Borlängen pohjoispuolelle. Uusi vedenottamo 
valmistui vuonna 2013 ja vuodesta 2015 lähtien sieltä on johdettu vettä 
myös Faluniin, jolloin vuodesta 1953 lähtien Falunin pääasiallisena vesi-
lähteenä ollut pintavesilaitos jäi pois käytöstä. Yhtiön omistavat puoliksi 
kunnalliset yhtiöt Falu Energi & Vatten AB ja AB Borlänge Energi. 

15  Pietilä 2016.



27

Petri S. Juuti

Jätevedenpuhdistusyhtymiä ja -yhtiöitä16

Jätevedenpuhdistuksen kuntayhtymiä

Käppalaförbundet

Tukholman pohjoispuolella oleva Käppalaförbundet on yhdentoista 
kunnan omistama jätevedenpuhdistusyhtymä. Se perustettiin vuonna 
1957 ja jätevedenpuhdistamo valmistui vuonna 1969. Yhtymä omistaa 
ja hoitaa myös 65 km pitkän kalliotunnelin ja siihen liittyvät jäteveden-
pumppaamot, joiden avulla jätevedet kootaan puhdistamolle. Yhteensä 
puhdistamossa puhdistetaan 600 000 asukasta vastaavan kuormituksen 
jätevedet. Prosessin toiminta on niin tehokasta, että puhdistamolla tuo-
tetaan energiaa enemmän kuin tarvitaan. Käppalaförbundet myy bio-
kaasua Tukholman liikennelaitokselle.

Jätevedenpuhdistusyhtiöitä

SYVAB

Tukholman lounaispuolella olevat kunnat Botkyrka, Nykvarn, Salem, 
Södertälje sekä Tukholman kaupunki perustivat vuonna 1963 jätevesien 
käsittelyä hoitamaan osakeyhtiön SYVAB (Sydvästra Stockholmsregio-
nens VA-verksaktiebolag). Vuonna 1971 mukaan liittyi vielä Huddingen 
kunta. Huddingen kunta tuli Stockholm Vattenin osakkaaksi vuonna 
1997, jolloin näiden kahden kunnan omistus siirtyi Stockholm Vattenille. 

Yhtiön osakkaat ovat Botkyrkan, Nykvarnin, Salemin ja Södertäljen 
kunnat (20 osaketta kukin) sekä Stockholm Vatten (40 osaketta). Söder-
täljen osalta yhtiön osakkaana on ollut vuodesta 2007 lähtien kunnan 
kokonaan omistama emoyhtiö Telge AB, joka hallinnoi kymmenkuntaa 
tytäryhtiöitään. Telgen alla olevat yhtiöt hoitavat mm. asunto- ja kiin-
teistöasioita, kierrätystä ja jätehuoltoa sekä kaupunkikehitystä. Yksi 
tytäryhtiöistä on Telge Nät, joka omistaa, kehittää ja ylläpitää sähkö-, 
tietoliikenne-, kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoja sekä vesihuoltoa. 
Suurin osa jätevesistä johdetaan SYVAB:n Himmelfjärdin puhdistamol-
le. Lisäksi kunta hoitaa itse kahta pientä puhdistamoa. 

Kerran vuodessa kokoontuva yhtiökokous valitsee yhtiölle hallituksen. 
Yhtiön hallituksessa on kuusi varsinaista ja kuusi varajäsentä. Sekä varsi-

16  Pietilä 2016.
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naisista jäsenistä että varajäsenistä viisi on poliitikkoja ja yksi virkamies. 
Jokaiselta omistajakunnalla on edustaja sekä varsinaisena että varajäse-
nenä. Hallitus kokoontuu vain neljä kertaa vuodessa. 

Jätevedet puhdistetaan vuonna 1974 valmistuneessa Himmelfjärdin 
jätevedenpuhdistamossa, joka puhdistaa 315 000 asukkaan jäteve-
sien lisäksi teollisuudesta tulevia jätevesiä 35 000 avl vastaavan määrän. 
Kaikkiaan jätevettä käsiteltiin 43 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2014. 
Osakkaiden vuonna 2014 maksamat osuudet olivat:

Osakas Maksuosuus
Botkyrkan kunta 22,8 %
Nykvarnin kunta 1,7 %
Salemin kunta 3,1 %
Stockholm Vatten 40,4 %
Södertäljen kunta 32,0 %

Lietteenkäsittelyssä syntyvää kaasua käytetään puhdistamolla lämmityk-
seen, sähkön tuotantoon ja kaasumoottoreissa. Vuodesta 2009 lähtien 
on iso osa kaasusta jalostettu ajoneuvoille soveltuvaksi polttoaineeksi, 
joka myydään Tukholman seudun huoltoasemille. Kaasun myynnistä 
saadaan lähes 10% yhtiön tuloista. 

Gryaab 

Göteborgin alueen kunnat perustivat yhteisen jätevedenpuhdistusyhtiön 
Gryaab vuonna 1972.  Yhtiön suurin omistaja on Göteborg, 71,4% osuu-
della. Muiden osakaskuntien Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal ja 
Partille omistusosuudet ovat 7,9% ja 2,8% välillä. Yhtiön hallituksessa 
on seitsemän jäsentä, joista neljä puheenjohtaja mukaan lukien on Gö-
teborgista. Lisäksi hallituksessa on kuusi varajäsentä niin, että kuudella 
pienemmällä osakaskunnalla on kullakin yksi jäsen joko varsinaisena tai 
varajäsenenä hallituksessa.

Yhtiö omistaa ja hoitaa jätevedenpuhdistamoa Ryaverket, joka on yksi 
Pohjoismaiden suurimmista. Puhdistamo palvelee 740 000 asukasta ja 
lisäksi sinne tulee muuta jätevesikuormitusta 70 000 avl vastaava mää-
rä. Jätevettä puhdistetaan keskimäärin 400 000 m3 vuorokaudessa. Yh-
tiö mädättää, kuivaa ja kompostoi lietteen niin, että sitä voidaan käyttää 
maanrakennuksessa. Yli kolmasosa lietteestä hygienisoidaan ja käyte-
tään lannoitteena. Mädätyksessä syntyvän biokaasun (70 GWh vuodes-
sa) yhtiö myy Göteborgin energialaitokselle (Göteborgs Energi AB), joka 
jalostaa kaasusta ajoneuvojen biopolttoainetta.  Gryaabin omistuksessa 
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ja hoidossa on lisäksi puhdistamolle jätevesiä johtava tunneliverkosto 
(90 km) sekä pääviemäreitä 20 km. Kukin kunta huolehti omalla alueel-
laan tähän pääviemäriverkkoon jätevesiä johtavista keräilyviemäreistä ja 
pumppaamoista.

Bottenvikens reningsverk AB

Tornion (vuonna 2016 asukkaita 22 200) ja Haaparannan (9 800) yhteis-
työ jätevedenpuhdistuksessa alkoi vuonna 1971, jolloin Haaparannalle 
valmistui jätevedenpuhdistamo, jossa puhdistettiin myös Tornion jäte-
vedet. Puhdistamon rakennuskustannuksista Ruotsin valtion tuki kattoi 
70% ja Haaparanta ja Tornio maksoivat kumpikin 15%. Vuonna 1996 pe-
rustettiin jätevedenpuhdistamoyhtiö Bottenvikens reningsverk AB, jon-
ka omistivat Haaparanta (25%), Tornio (65%) ja Hartwall (10%). Harwal-
lin Lapin Kullan panimo lopetti toimintansa vuonna 2010 ja sen jälkeen 
jätevedenpuhdistamon omistajina ovat olleet Tornion kaupunki (65%) ja 
Haaparannan kaupunki (35%). 

Alueellisia vesihuoltoyhtymiä ja -yhtiöitä17

Alueellisia vesihuollon kuntayhtymiä

Bergslagens kommunalteknik

Vuonna 2003 perustettu kuntayhtymä Bergslagens kommunalteknik 
hoitaa kunnallistekniikan neljän kunnan alueella. Jäsenkunnat ovat 
Hällefors (7 000 asukasta), Lindesberg (23 600), Ljusnarsberg (4 900) ja 
Nora (10 500). Yhtymän tehtäviä ovat vesihuollon ohella jätehuolto kaa-
topaikka mukaan lukien, katujen puhtaanapito ja valaistus, puistojen ja 
urheilualueiden hoito sekä kiinteistöhuolto. Vesi- ja jätehuoltotoiminnot 
rahoitetaan asiakkailta kerättävillä maksuilla ja muut toiminnot verotu-
loilla. Yhtymän hallituksessa on yhdeksän jäsentä, Lindesbergistä kolme 
ja muista jäsenkunnista kaksi. Poliittisen vakauden takaamiseksi on jo-
kaisesta kunnasta mukana myös yksi oppositiopuolueiden edustaja. 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Fagerstan (13  300 asukasta) ja Norbergin (5  800) kunnat perustivat 
kuntayhtymän Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund vuonna 
2004. Yhtymän johtokunnassa on Fagerstalla neljä ja Norbergilla kolme 

17  Pietilä 2016.
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edustajaa. Tämä yhtymä hoitaa näiden kahden kunnan alueella vesihuol-
lon ohella kuntien kiinteistöt, kadut, puistot, urheilualueet sekä myös 
liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen liittyviä tehtäviä. 

VA SYD

Malmö (asukasluku 324 000 vuonna 2016) ja Lund (asukasluku 117 200) 
perustivat 1.1.2008 kuntayhtymän VA SYD, jolle nämä kunnat siirsivät 
vesihuoltotoimintansa sekä Malmössä myös jätehuollon. Burlövin kunta 
liittyi vuonna 2011 ja Eslövin kunta vuonna 2012 VA SYD:n jäseneksi. 
Veden VA SYD hankkii osittain omista lähteistään ja osittain ostaa 
alueen tukkuvesiyhtiöltä Sydvatten. Jätevesistä valtaosa puhdistetaan 
Mälmössä olevalla Sjölundan puhdistamolla, joka palvelee noin 300 000 
asukasta, mutta tämän lisäksi VA SYD:llä on 15 muuta jätevedenpuh-
distamoa. Lisäksi VA SYD hoitaa jätehuollon Malmön ja Burlövin kun-
nissa. Yhtymällä on noin 340 työntekijää ja se palvelee puolta miljoonaa 
asukasta. 

Kuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymävaltuusto (förbundsfullmäk-
tige). Yhtymävaltuustossa on Malmöllä yhdeksän, Lundilla neljä, Eslö-
villä kaksi ja Burlövillä yksi jäsen, puheenjohtaja on Lundista. Käytän-
nön toimintaa ohjaa yhtymähallitus (förbundstyrelse), jossa Malmöllä 
on neljä, Lundilla kaksi, Eslövillä ja Burlövillä kummallakin yksi jäsen, 
puheenjohtaja Malmöstä. Lisäksi kunnissa on oma omistajalautakun-
tansa (ägarnämnd), joiden tarkoituksena on varmistaa paikalliset int-
ressit yhtymän toiminnassa. Vaikka näillä lautakunnilla ei ole virallista 
roolia yhtymän päätöksenteossa, niin on niillä kuitenkin vahva vaikutus 
yhtymän toimintaan.  Yhtymän synnyttäminen alkoi joulukuussa 2005, 
poliittinen käsittely jatkui kesään 2007, jolloin kuntien valtuustot hyväk-
syivät kuntayhtymän perustamisen. Syksyllä 2007 perustettiin poliitti-
nen ohjausryhmä, joka yhdessä vesihuoltolaitosten johdon kanssa käsit-
teli ja ratkaisi keskeisiä peruskysymyksiä. Yksi alkuvaiheen suurimmista 
haasteista oli yhdistää erilaiset toimintakulttuurit. Yrityskulttuurin yhte-
näistämiseksi on henkilöstöä koottu eri pisteistä yhteisiin toimitiloihin, 
paitsi toiminnallisista syistä muualla tarvittava henkilöstö esimerkiksi 
puhdistuslaitoksilla. Toinen suuri haaste olivat erilaiset maksut ja niiden 
yhtenäistäminen. 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

Högsbyn (5 900 asukasta vuonna 2016) ja Hultsfredin (14 000) kunnat 
perustivat teknisen sektorin toimintoja varten kuntayhtymän, Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK), vuonna 2011. Se hoitaa näi-
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den kahden kunnan vesi- ja jätehuollon, katujen ja puistojen puhtaana-
pidon, kuntien kiinteistöjen käyttö- ja kunnossapidon sekä myös energi-
aneuvonnan. 

Alueellisia vesihuoltoyhtiöitä18

Roslagsvatten AB

Österåkerin kunta Tukholman pohjoispuolella yhtiöitti vesihuoltotoi-
mintansa ja perusti Roslagsvatten AB:n vuonna 1989. Vaxholmin kunta 
liittyi tähän 1994, Knivstan kunta 2003, Vallentuna 2004 ja Ekerö vuonna 
2014. Yhtiö jakaa vettä ja hoitaa jätevedet näiden viiden kunnan alueella 
yhteensä 200 000 asukkaalle. Roslagsvatten hoitaa lisäksi asiakaspalve-
lun, mittarinluennan ja laskutuksen Täbyn ja Danderydin kunnissa. 

Pääosan vedestä Roslagsvatten ostaa Norrvattenilta, jossa Knivsta, Val-
lentuna, Vaxholm ja Österåker ovat osakkaina. Lisäksi Roslagsvattenil-
la on kaksi vedenkösittelylaitosta. Ekerön kuntaan Roslagsavatten ostaa 
veden Stockholm Vatten AB:ltä. Jätevedet Roslagsvatten puhdistaa 24 
jätevedenpuhdistamossa. Vallentunan kunnan jätevesistä valtaosa puh-
distetaan Käppalan jätevedenpuhdistamossa, jota hoitaa Käppala-
förbundet. Vallentuna on yksi yhtymän osakkaista. Roslagsvattenilla on 
hoidossaan 1 280 km vesi- ja viemäriverkkoa. Roslagsvatten on hoitanut 
myös jätehuollon Österåkerissa vuodesta 2010 ja Vaxholmissa vuodes-
ta 2011.  

Kussakin Roslagsvattenin jäsenkunnassa on oma tytäryhtiö, joka 
omistaa vesihuoltoinfrastruktuurin kunnan alueella. Roslagsvatten 
omistaa näistä tytäryhtiöistä 99% ja kunta 1%. Näiden tytäryhtiöiden 
hallitukset päättävät kunnanvaltuustojen valtuuttamina mm. vesimak-
suista ja investointibudjetista. Roslagsvatten jakaa toiminnan tulot ja 
kulut tytäryhtiöille toiminnan laajuuden mukaan. Tytäryhtiöillä ei ole 
ainuttakaan palkattua työntekijää. 

18  Pietilä 2016.
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Roslagsvattenin jäsenkuntien asukasmäärät ja omistusosuudet 
näkyvät alla olevassa taulukossa:

Kunta Asukasluku 
vuonna 2016

Omistusosuus Jäseniä  
hallituksessa

Österåker 42 400 43,9% 3
Vallentuna 32 400 16,7% 2
Ekerö 27 000 13,6% 2
Vaxholm 11 400 12,6% 2
Knivsta 16 900 11,5% 2
Täby 68 500 1,1% -
Danderyd 32 400 0,6% -

Yhtiön hallituksessa on viiden suurimman osakaskunnan nimeämät 
edustajat – suurimmalla kunnalla Österåkerilla on kolme jäsentä hal-
lituksessa ja muilla kaksi. Täbyn ja Danderydin omistusosuus on vähäi-
nen, koska ne käyttävät vain joitakin Roslagsvattenin palveluja.

Stockholm Vatten AB

Tukholman vesilaitos on ollut kahden kunnan, Tukholman ja Huddin-
gen, yhteinen vesihuoltoyhtiö vuodesta 1997 lähtien, jolloin Huddinge 
Vatten AB liittyi Stockholm Vatten AB:n osakkaaksi. Osapuolet ovat 
kovin erikokoiset ja kun omistusosuus on jaettu toiminnan laajuuden 
suhteessa on Tukholman omistusosuus yhtiöstä on 98% ja Huddingen 
2% Yhdistymistä oli edeltänyt kuntien monivuotinen yhteistyö vesi-
huollossa. Huddinge oli ostanut vetensä Tukholmalta jo 1940-luvun 
alusta lähtien, ja suurin osa jätevesistä puhdistettiin Tukholman Hen-
riksdalin jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi kunnat olivat tehneet 
yhteistyötä järvien kunnostuksessa ja sopineet pitkäntähtäimen 
ympäristöinvestoinneista Tyresön vesistölle. 

Vuonna 2015 yhtiö toimitti vettä Tukholman ja Huddingen alueelle sekä 
myi yhdeksälle naapurikunnalle yhteensä 130 miljoonaa kuutiometriä. 
Kaikkiaan Stockholm Vattenin kautta saa vetensä 1,3 miljoonaa ihmistä. 
Vesi otetaan Mälaren-järvestä ja käsitellään kahdessa laitoksessa Nors-
borgissa ja Lovössä. Norsborgissa vedenkäsittely alkoi jo vuonna 1903 ja 
Lovössä 1933. 

Stockholm Vatten ottaa vastaan jätevettä puhdistettavaksi seitsemältä 
naapurikunnalta. Puhdistamoillaan Brommassa ja Henriksdalissa yh-
tiö puhdisti vuonna 2015 jätevesiä 1,1 miljoonalta asukkaalta kaikkiaan 
120 miljoonaa kuutiometriä. Henriksdalin jätevedenpuhdistamon 
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laajennuksen jälkeen Bromman jätevedenpuhdistamo jää pois käytöstä. 
Jätevedet Brommasta johdetaan uuden 14 kilometrin pituisen kalliotun-
nelin kautta Henriksdalin puhdistamolle. Tämän laajennus- ja tunneli-
hankkeen kustannusarvio oli 870 miljoonaa euroa.

Alkuvuoteen 2010 saakka Tukholman vesiyhtiön toiminta oli järjestetty 
niin, että konsernissa oli emoyhtiö Stockholm Vatten AB ja kaksi tytä-
ryhtiötä. Kaikilla kolmella yhtiöllä oli sama toimitusjohtaja. Emoyhtiö 
hoiti konsernin hallintoasiat. Toinen tytäryhtiöistä, Stockholm Vatten 
VA AB oli varsinainen vesihuoltoyhtiö, joka vastasi vesihuoltotoimin-
nan pyörittämisestä. Toinen tytäryhtiö, Stockholm Vatten Utveckling 
AB, hoiti mm. biokaasun käsittelyn. Maaliskuussa 2010 Tukholman kau-
punginvaltuusto päätti myydä Stockholm Vatten Utveckling AB:n kaik-
ki osakkeet Scandinavian Biogas Fuels International AB -yritykselle. 
Tämä yritys hoitaa biokaasun tuotannon sekä Henriksdalin että Brom-
man jätevedenpuhdistamoilla. Varsinainen vesiyhtiö ja sen emoyhtiö 
jatkoivat toimintaansa entiseen tapaan. Yhdyskuntajätteiden 
keräämistä ja hyödyntämistä varten on vesihuollon emoyhtiön 
Stockholm Vatten Holding AB.n alaisuudessa toinen yhtiö, Stockholm 
Vatten Avfall AB.

Stockholms stadshus AB on vuonna 1991 perustettu Tukholman kau-
pungin omistama emoyhtiö, jonka alaisuudessa toimii 16 tytäryhtiötä. 
Tytäryhtiöitä on hyvin monella toimialalla ja vesihuollon lisäksi on yhti-
öitetty esimerkiksi useampi asuntotoiminto, satama, kaupunginteatteri, 
pysäköinti ja Globen areena. 

Vuoden 2016 aikana oli suunnitteilla kaupungin vesi- ja jätehuoltoyhtiöi-
tä koskeva organisaatiomuutos. Alla on kaaviokuvat nykyisestä ja suun-
nitellusta organisaatiosta.  Stockholm Vatten AB:n tytäryhtiö Stockholm 
Vatten VA AB sulautetaan emoyhtiöönsä ja yhtiöiden nimiä muutetaan. 
Vesi- ja jätehuollon emoyhtiön nimi muutetaan Stockholm Vatten Hol-
ding AB:stä Stockholm Vatten och Avfall AB:ksi, jolla on kaksi tytäryh-
tiötä Stockholm Vatten AB ja Stockholm Avfall AB. 

MittSverige Vatten AB

MittSverige Vatten AB on kolmen kunnan vesihuoltoa hoitava yhtiö. 
Yhtiön omistavat kuntien vesihuoltoyhtiöt Sundsvall Vatten AB (80%), 
Timrå Vatten AB (18%) ja Nordanstig Vatten AB (2%). Yhtiön toimin-
ta-alue kattaa 120 000 asukasta. Yhtiön hoidossa on 23 vedenottamoa, 
49 jätevedenpuhdistamoa, 1 520 km vesijohtoja ja 1 460 km jätevesivie-
märeitä. Vuoden 2016 alusta lähtien MittSverige Vatten AB vastaa myös 
jätehuollosta Sundsvallin kunnan alueella. Aiemmin jätehuoltoa hoita-
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neen yrityksen, Reko Sundsvall AB, henkilökunta ja toiminnot siirrettiin 
MittSverige Vattenille. Vuoden 2015 loppuun saakka Reko oli Sundsvall 
Energi AB:n tytäryhtiö. Reko omistaa edelleen Sundsvallin alueella ole-
vat jätekeskukset. MittSverige Vatten mahdollisesti laajentaa myöhem-
min toimintaansa jätehuoltoon myös Timrån ja Nordansigin kuntiin. 
Reko Sundsvallista tuli samassa yhteydessä neljäs MittSverige Vatten 
AB:n omistaja. 

Dala Vatten och Avfall AB

Dala Vatten och Avfall AB on kolmen kunnan – Gagnef (10 100 asukasta 
vuonna 2015), Leksand (15 300) ja Rättvik (10 700) – vuonna 2007 vesi-
huoltoa ja jätehuoltoa hoitamaan perustettu yhtiö Taalainmaalla. Vans-
bron kunta (6 700) liittyi yhtiön omistajaksi vuonna 2011. Kuntien yhtiöt 
Gagnefs Teknik AB, Leksand Vatten AB, Rättviks Teknik AB ja Vansbro 
Teknik AB omistavat vesihuollon verkostot ja laitteet. 

2016 organisaatio    Suunniteltu organisaatio

Kuva 3. Tukholman vesilaitoksen organisaatiomuutokset vuonna 2016.
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Sörmland Vatten och Avfall AB

Kolme naapurikuntaa – Flen (16 400 asukasta 2016), Katrineholm (33 
500) ja Vingåker (9  000) aloittivat vesihuoltoyhteistyön suunnittelun 
vuonna 2002. Yhteinen yhtiö, Sörmland Vatten och Avfall AB, perustet-
tiin vuonna 2008 ja yhtiö aloitti toimintansa täysipainoisesti seuraavan 
vuoden alussa. Kukin kunta omistaa kolmanneksen yhtiön osakkeista. 
Yhtiö on vesi- ja jätehuoltoa hoitava operointiyhtiö laskutus ja asiakas-
palvelu mukaan lukien. Vesihuollon infrastruktuuri on edelleen kuntien 
omistuksessa ja kunnat päättävät kukin itse vesihuollon maksut. 

Gästrike Vatten AB

Monien neuvonpitojen jälkeen päättivät neljä kuntaa – Gävle (98 900 
asukasta), Ockelbo (5 800), Älvkarleby (9 300) ja Hofors (9 400) – vuon-
na 2008 perustaa yhteisen vesihuollon operointiyhtiön Gästrike Vatten 
AB. Kuntien asukasmäärän suurista eroista huolimatta on yhtiön hal-
lituksessa kullakin kunnalla kaksi jäsentä. Yhtiön omistuksessa kunti-
en kokoerot sen sijaan on huomioitu niin, että Gävlen osuus on 70% ja 
muiden kymmenen prosenttia. Samassa yhteydessä kuhunkin kuntaan 
perustettiin omat yhtiöt, Gävle Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkar-
legy Vatten AB ja Hofors Vatten AB, jotka omistavat verkostot ja laitok-
set kussakin kunnassa. Nämä neljä yhtiötä ovat Gästrike Vatten AB:n 
99-prosenttisesti omistamia tytäryhtiöitä, ja kukin kunta omistaa yhden 
prosentin osakkeista omassa kunnassaan toimivasta tytäryhtiöstä, mutta 
kunnalla on 100% päätösvalta yhtiössä (Kuva alla). Tytäryhtiöt ovat ku-
kin vastuussa vesihuollosta oman kuntansa alueella, ja niiden toimintaa 
ohjaa kolme periaatetta:

• kukin saa toimia vain oman kuntansa alueella

• maksuilla katetaan vain toiminnan kulut eikä voittoa saa tulla

• kunnan alueella vesimaksut ovat kaikille asiakkaille samansuuruiset.

Näillä tytäryhtiöillä ei ole ainuttakaan työntekijää palveluksessaan, vaan 
työvoima vuokrataan emoyhtiö Gästrike Vatten AB:lta.
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NVSA)

Viisi Lounais-Ruotsin kuntaa – Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv 
ja Åstorp – perustivat vuonna 2009 operointiyhtiön Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB (NVSA) hoitamaan osakaskuntien vesihuoltoa. 
Bjuvin kunta liittyi yhtiön osakkaaksi vuonna 2010. Osakaskuntien vesi-
huoltohenkilöstö siirtyi portaittain uuden yhtiön palvelukseen sitä mu-
kaa kun kunkin kunnan vesihuollon käyttö- ja kunnossapito sekä lasku-
tus siirrettiin NVSA:n vastuulle. Osakaskuntien vedenjakeluverkostot ja 
laitokset jäivät edelleen kuntien omistukseen ja ylläpidettäviksi. Kukin 
kunta päättää itse taksoista omalla jakelualueellaan. Näiden kuntien yh-
teenlaskettu asukasmäärä noin 230 000 henkeä. Kunnat omistavat yhti-
östä kukin yhtä suuren osuuden, vaikka kuntien asukasluvut vaihtelevat 
välillä 138 000 (Helsingborg) ja 13 600 (Svalöv). NSVA:n osakaskunnista 
Båstad ja Åstorp saavat veden omista pohjavedenottamoistaan ja muut 
kunnat joko Bolmen-järvestä tai ostavat veden alueelliselta tukkuvesi-
yhtiöltä Sydvatten AB. Samainen Bolmen on myös Sydvattenin tärkein 
raakavesilähde. 

Kuva 4. Gästrike Vatten AB:n omistusjärjestelyt.
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Helsinge Vatten AB

Naapurikunnat Bollnäs (26 700 asukasta) ja Ovanåker (11 500) perustivat 
vuonna 2009 vesihuollon operointiyhtiön, josta Bollnäsin kunta omistaa 
yhtiönsä Bollnäs Stadshus AB:n kautta 60% ja Ovanåkerin kunta 40%. 
Yhtiön hallituksessa on Bollnäsilla suurempana kuntana neljä jäsentä ja 
Ovanåkerilla kolme. Yhtiön hoidossa on kuntien alueella 12 vedenotta-
moa ja 21 jätevedenpuhdistamoa. (Helsinge Vatten 2014, 2016)

Rambo AB

Neljän Länsi-Ruotsin kunnan jätehuoltoa hoitaa kuntien yhteinen jäte-
huoltoyhtiö Rambo AB. Yhtiön perustivat Lysekilsin ja Sotenäsin kunnat 
vuonna 1981, Tanumin kunta liittyi yhtiöön vuonna 2001 ja Munkedal-
sin kunta vuonna 2004 (Munkedal 2005). Vuoden 2010 alusta lähtien 
Rambo AB on hoitanut Sotenäsin (9 000 asukasta vuonna 2015) ja Tanu-
min (12 400) kuntien vesihuollon asiakaspalvelun ja laskutuksen.

Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB AB)

Varbergin (61 000 asukasta) ja Falkenbergin (43 000) kuntien perustama 
yhtiö Vatten & Miljö i Väst AB on hoitanut vesi- ja jätehuoltoa kuntien 
alueella vuodesta 2009. Kunnat omistavat edelleen vesihuoltoverkot ja 
laitokset, mutta yhteinen yhtiö vastaa päivittäisestä toiminnasta. Vesi-
maksuista kunnat päättävät itsenäisesti. Naapurikunnat Mark ja Hylte 
olivat muutamia vuosia sitten kiinnostuneita yhteistyöstä VIVAB AB:n 
kanssa, mutta vuonna 2016 nämä kunnat hoitavat edelleen vesihuolton-
sa itse. 

Norra Dalarna Vatten & Avlfall AB (NODAVA)

Moran (20 100 asukasta), Orsan (6 700) ja Älvdalenin (7 000) kunnat 
perustivat vuonna 2010 yhteisen vesi- ja jätehuoltoyhtiön Norra Dalar-
na Vatten & Avfall AB:n. Kunnat omistavat yhtä suurin osuuksin tämän 
operointiyhtiön, mutta vesihuoltoinfrastruktuurinsa omistaa edelleen 
kunkin kunta. Morassa ja Orsassa omistus siirrettiin perustetuille kun-
nallisille yhtiöille Mora Vatten AB ja Orsa Vatten och Avfall AB. Yh-
teisen yhtiön perustamisen jälkeenkin kukin kunta edelleen itsenäisesti 
päättää mm. vesimaksuista ja investoinneista. 
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Västvatten AB

Kolmen Länsi-Ruotsin kunnnan Färgelanda (6  500 asukasta vuonna 
2016), Munkedal (10 200) ja Uddevalla (54 200) perustama yhtiö Väs-
tvatten AB aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa. Tämä yhtiö vastaa 
vesihuollon käyttö- ja kunnossapitotehtävistä näiden kuntien alueella. 
Kunnat kuitenkin edelleen omistavat verkostot ja laitteet omien yhti-
öidensä kautta. Kuvassa alla on esitetty Västvatten AB.n omistusjärjes-
telyt. 

Kuva 5. Västvatten AB:n omistusrakenne.

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Neljän kunnan, Bromölla (12  500 asukasta vuonna 2015), Olofström 
(13 200), Osby (13 000) ja Östra Göinge (14 100), perustama yhteinen ve-
sihuoltoyhtiö Skåne Blekinge Vattentjänst AB aloitti toimintansa vuonna 
2014. Tämä yhtiö vastaa vesihuollon käyttö- ja kunnossapitotehtävistä 
osakaskuntien alueella, mutta kunnat omistavat edelleen verkostot ja 
laitteet sekä vastaavat investoinneista. Yhtiön omistus on jaettu tasan 
osakaskuntien kesken seuraavasti: Bromölla Energi och Vatten (25%), 
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Olofströms Kraft AB (25%),  Östra Göinge kommun (25%), och Osby 
kommun  (25%). 

Laholmsbuktens VA

Halmstadin (vuonna 2016 asukkaita 97 200)  ja Laholmin (24 200)  kun-
nat siirsivät vuoden 2011 alusta vastuun vesihuollon ylläpidosta yhteisel-
le organisaatiolle Laholmbuktens VA, joka hallinnollisesti toimii Halms-
tadin kunnan organisaatiossa. Tämän kuntayhtymän hallituksessa on 
Halmstadilla on kolme ja Laholmilla kaksi edustajaa. Vesilähteinä on 24 
pohjavedenottamoa ja vedenjakeluverkostoa on 1 250 km. Jätevesille  on 
17 jätevedenpuhdistamoa.

Mittskåne Vatten 

Kaksi eteläisen Ruotsin kuntaa, Höör (16 000 asukasta vuonna 2016)  
ja Hörby (15 100), siirsivät vastuun kuntiensa vesihuollon operoinnista 
yhteiselle organisaatiolle Mittskåne Vatten vuoden 2014 alusta lähtien. 
Samassa yhteydessä kunnat yhdistivät myös kartta- ja paikkatietotoi-
mintonsa ja muodostivat Geoinfo mittskåne –nimisen yksikön. Kuntien 
henkilöstö siirtyi näiden uusien organisaatioiden palvelukseen. Näiden 
kahden toimintaa ohjaa yhteinen lautakunta (VA/GIS-nämnden), jossa 
kummallakin kunnalla on kolme edustajaa ja kaksi varaedustajaa. Kum-
pikin kunta kuitenkin edelleen hoitaa rahoituksen ja kerää maksut omal-
la alueellaan. Vedenhankintaa varten on yhdeksän pohjavedenottamoa 
ja 650 km vedenjakeluverkostoa. Verkostoon pumpattua vettä ei kloora-
ta. Jätevedet puhdistetaan kymmenellä puhdistamolla. 

Ruotsin kokemukset ja tulevaisuudennäkymät19

Pietilä summaa seuraavasti ruotsin kokemukset ja näkymät. Ruotsissa oli 
ennen 2000-luvun alkua toiminnassa useita kuntien yhteisiä vedenhan-
kinnan tukkuyhtymiä ja -yhtiöitä sekä yhteisiä jätevedenpuhdistamoita, 
mutta sekä vettä että jätevettä hoitavia kuntien yhteisiä organisaatioi-
ta vasta kaksi: Roslagsvatten ja Stockholm Vatten. Useamman kunnan 
yhteisen vesihuoltolaitoksen perustamista harkittiin esimerkiksi Moran 
seudulla vuonna 2000. Tällöin kartoitettiin eri intressiryhmien alueellis-
ta vesihuoltolaitosta vastustavia ja puoltavia tekijöitä, joiden yhteenveto 
on esitetty taulukossa.

19  Pietilä 2016.
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Taulukko 3. Useamman kunnan yhteisen vesihuoltolaitoksen perustami-
nen eri intressiryhmien kannalta.

Ryhmä Vastustus Edut
Henkilöstö kaikki muutokset koetaan uhkina

toivotaan, että kaikki pysyy niin 
kuin ennenkin

kuntarajan taakse meneminen 
pelottaa

paremmat mahdollisuudet 
uralla etenemiseen omassa 
organisaatiossa

useampia kollegoita, joiden 
kanssa voi vaihtaa kokemuksia

enemmän tietämystä omassa 
organisaatiossa auttamaan 
pulmatilanteissa

isommassa organisaatiossa 
tuntuu useimmiten turvalli-
semmalta

Johtajat pelko vaikutusmahdollisuuksien 
vähenemisestä

pelko ettei enää hallitse tilan-
netta

kukaan muu kuin minä ei ym-
märrä meidän erityiskysymyk-
siämme

pelko että joku tuhoaa sen mitä 
olen saanut aikaan

kenestä tulee johtaja?

pienessä organisaatiossa 
johtajan pitää tietää vähän 
kaikesta – isommassa on 
mahdollisuus syventää tietä-
mystään

pienessä organisaatiossa joh-
taja on usein hyvin yksin

isommassa yksikössä on usein 
joku, jonka kanssa voi asioita 
pohtia

henkilökohtaisen kehittymi-
sen mahdollisuus

Poliitikot organisaatiosta tulee niin suuri 
ja vahva, että vaikutus-mahdolli-
suudet menevät

kuntarajan takana toimivat viida-
kon lait

demokratia heikkenee: kansa-
laisten ja päättäjien välimatka 
kasvaa

hyötyykö joku toinen enemmän 
kuin me?

emme halua yhtiötä

turvaa paremman taloudelli-
sen kehittymisen

edistää mahdollisuuksia pal-
velun asiantuntevalle hoita-
miselle

varmistaa palvelun tuotannon 
ja kehityksen

selviää nykyisistä ja tulevista 
laatu- ja ympäristövaatimuk-
sista

suurempi vaikutusmahdolli-
suus markkinoilla

edistää valtion ja EU:n tavoit-
teita valuma-aluekohtaisesta 
vesivarojen hallinnasta
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Kolme keskeistä syytä sopimuspohjaista kiinteämmän yhteistyön vähyy-
delle ovat olleet: 

• muutosvastarinta (reviiri, tietämättömyys, pelko)

• vaikeus määritellä yhteen liitettävien yksiköiden omaisuuden arvo 
kaikkia tyydyttävällä tavalla

• taksoista sopiminen.

Moran, Orsan ja Älvdalenin kuntien yhteinen vesi- ja jätehuollon ope-
rointiyhtiö Norra Dalarna Vatten & Avfall AB perustettiin vuonna 2010.

Vuonna 2016 on Ruotsissa alueellisia vedenhankinnan tukkuyhtymiä ja 
-yhtiöitä toiminnassa vain kuusi, kun Suomessa niitä on parikymmentä. 
Osaltaan eron selittää erilaiset luonnonolosuhteet – Ruotsissa ei ole ve-
denhankinnan kannalta yhtä vaikeita alueita kuin Pohjanmaalla ja Lou-
nais-Suomessa, jossa järviä on niukasti ja jokivedet luonnostaan sameita. 
Kuntien yhteisiä jätevedenpuhdistamoita on vain muutama Tukholman 
ja Göteborgin liepeillä, mutta nämä ovatkin sitten suuria, useampaa 
sataa tuhatta asukasta palvelevia laitoksia. Muissa osissa Ruotsia jäte-
vedenpuhdistuksen keskittyminen on ollut paljon hitaampaa kuin Suo-
messa. Ruotsissa on vesihuoltolaitoksia, joilla on hoidossaan kymmeniä 
jätevedenpuhdistamoita. Jätevedenpuhdistamoiden suuren lukumäärän 
selittää osittain Ruotsin valtion erityisesti aiemmin harjoittama tukipoli-
tiikka, jolla jätevedenpuhdistamot rakennettiin pääosin valtion avustuk-
silla toisin kuin Suomessa.

Ruotsissa on 2000-luvulla perustettu viitisentoista kuntien yhteistä sekä 
vedenjakelua että jätevesihuoltoa hoitavaa yhtymää tai yhtiötä. Näiden 
tehtäväkuvat eivät ole keskenään samanlaisia. Muutamissa tapauksissa 
naapurikuntien kunnallistekniikka (vesihuolto, kadut, puistot ja mah-
dollisesti jätehuolto) on koottu yhteisen organisaation alaisuuteen. 
Useimmissa tapauksissa on perustettu kuntien omistama operointiyhtiö 
hoitamanaan joko pelkästään vesihuoltoa tai sekä vesi- että jätehuoltoa. 
Kunnat omistavat edelleen vesihuollon infrastruktuurin, mutta muodol-
lisesti omistus on siirretty useissa kunnissa kunnan sataprosenttisesti 
omistamalle vesihuolto-osakeyhtiölle, joka on pelkästään kirjanpidolli-
nen yksikkö eikä sillä ole yhtään työntekijää palveluksessaan.

Kuntien yhteistä organisaatiota perustettaessa on tärkeäksi koettu se, 
että perustamiseen on yhteinen poliittinen tahto. Kustakin jäsenkunnas-
ta voi hallituksessa tai johtokunnasta olla yhtä monta jäsentä riippumat-
ta siitä, että kunnat voivat olla hyvinkin erikokoisia. Näin on saatu myös 
pienimmät kunnat luottavaisiksi omista vaikutusmahdollisuuksistaan 
yhteisen yksikön päätöksenteossa. Toisinaan, jos jäsenkunnat ovat kovin 
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erikokoisia, myötäilee hallituksen tai johtokunnan jäsenten lukumäärä 
kuntien kokoa, mutta ei kuitenkaan suoraviivaisesti, etteivät pienet tun-
ne jäävänsä päätöksenteossa isomman tai isompien varjoon.

Uuden yhteisen organisaation yksi iso haaste on sovittaa yhteen ja yh-
tenäistää erilaiset toimintakulttuurit. Tämä vie joka tapauksessa aikaa, 
mutta prosessia voidaan helpottaa ja nopeuttaa sillä, että aiemmin eri 
toimipisteissä työskennelleet ihmiset kootaan mahdollisuuksien mu-
kaan samaan toimipaikkaan niin, että he ovat joka päivä vuorovaikutuk-
sessa keskenään.

Kunnallisvaalien jälkeen monet vesihuoltolaitosten hallitusten jäsenet 
vaihtuvat. Ruotsin vesihuoltolaitosten yhdistys Svenskt Vatten on jär-
jestänyt vuoden 2006 vaalien jälkeen useita alueellisia seminaareja ve-
sihuoltolaitosten hallinnossa oleville luottamushenkilöille. Tavoitteena 
on, että nämä henkilöt voisivat alan tietämyksensä lisäännyttyä parem-
min edistää vesihuollon asiaa luottamushenkilöinä toimiessaan. Mitään 
radikaalia vesihuoltosektorin uudelleenorganisoitumista suuremmiksi 
yksiköiksi tai operointitoiminnan yleistymistä ei Ruotsissa ole tapahtu-
nut, vaikka tämän suuntaista on ounasteltu jo vuosia. Ainoa merkittävä 
operointisopimus yksityisen toimijan kanssa on Norrvattenilla, joka ul-
koisti vedenjakeluverkkonsa operoinnin Veolialle vuonna 2009. Paineita 
ei ole nähtävissä sille, että tällainen kehitys kiihtyisi lähivuosina. Jäte-
vedenpuhdistuksessa EU:n kireät vaatimukset typen poiston tehostami-
seksi voivat osassa Ruotsia edistää jätevedenpuhdistuksen keskittymistä 
suurempiin yksiköihin, kuten meillä Suomessa on tapahtumassa.

NORJA20 

Norjan 428 kuntaa ovat vastuussa vesihuollon järjestämisestä. Valtion-
hallinnon tavoitteena on kuntien lukumäärän vähentäminen, mutta mi-
tään rajua muutosta ei ole odotettavissa. Valtion tukea pienille kunnille 
vähennetään niin, että kunnat vapaaehtoisesti liittyvät yhteen. Kuntien 
lukumäärän arvioidaan laskevan 370:een. Laki vuodelta 2012 määrää, 
että vesihuollon infrastruktuuri pitää olla kunnan omistuksessa. Ope-
rointi voidaan ulkoistaa yksityisille toimijoille. Vesihuollon maksut eivät 
saa olla suurempia kuin toiminnasta aiheutuvat kulut.

Maakuntahallinnon uudistuksen tarkoituksena vähentää läänien määrä 
18:sta 11:een. Samassa yhteydessä mietitään myös sitä, mitkä tulisivat 
olemaan näiden uusien läänien tehtävät.

20  Pietilä P. 2018. Vesihuolto Norjassa. Julkaisematon raportti 19.2.2018.
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Norjassa ei ole Suomen tai Ruotsin kaltaista vesihuoltolakia. Lakia on 
valmisteltu jo vuonna 2004, mutta se ei ole edennyt. Yhtenä ongelmana 
on, että vesi kuuluu monen ministeriön toimenkuvaan, mutta yksikään 
näistä ei ole halunnut ottaa koordinoivaa vastuuta vesihuoltoasioista. 
Vesihuoltoa koskeva laki vuodelta 2012 (Lov om kommunale vass- og 
avløpsanlegg) määrää, että vesihuoltolaitosten on oltava julkisessa omis-
tuksessa, ja vesihuollosta vastaavat pääasiassa kunnat tai kuntien yh-
teenliittymät.  Norjassa on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella liitty-
mispakko.

Norjassa raakavesilähteenä on 90% pintavesi ja 10% pohjavesi. Vesilai-
tosten toimintaa ja veden laatua valvovat alueelliset terveysviranomaiset 
(regional health authority). Norjassa lasketaan olevan 1 800 vesilaitosta. 
Se, mikä katsotaan vesilaitokseksi, perustuu terveysviranomaisten mää-
rittelyyn. Vesilaitokseksi lasketaan mm. pelkkä putkijärjestelmä. Näis-
tä 1 800 laitoksesta 1 100 on kunnallisia mukaan lukien kymmenkunta 
useamman kunnan yhteistä (intermunicipal) laitosta. Lopuista 500 on 
osuuskuntien tyyppisiä asutusta palvelevia yksiköitä ja 350 yksityisiä. Ne 
hoitavat esimerkiksi leirintäalueen, koulun tai tuotantolaitoksen veden-
hankintaa.

Vesihuoltolaitokset ovat tyypillisesti kunnallisen hallinnon yksiköitä, 
ja vain 5-10 on yhtiöitä. Vesilaitos voi olla yleisen yhtiölainsäädännön 
mukainen yhtiö tai sitten eri lainsäädännön alainen kunnallinen yhtiö 
(kommunal företag). Joitakin vuosia sitten vesilaitosyhtiöitä oli muu-
tama enemmän, mutta niitä on palautettu takaisin kunnan yksiköiksi.  
Vain yhdessä kunnassa vesi- ja energialaitos on yhdistytty. Vuosia sitten 
yksi kunta myi 49% vesilaitoksestaan yksityiselle yritykselle, mutta yri-
tys myi osuutensa takaisin kunnalle jo ennen kuin vuoden 2012 laki tuli 
voimaan.

Trondheimissa vesi- ja jätevesitoiminnat ovat yhdessä kunnallisessa 
organisaatiossa. Sen sijaan toiminnot on eriytetty kahteen yksikköön, 
joista toinen vastaa suunnittelusta ja toinen operoinnista. Vesimaksu-
jen suuruus on kunkin kunnan/laitoksen itse päätettävissä. Kuluttajien 
vesimittareita ei Norjassa yleensä ole käytössä, vaan vesimaksut mää-
räytyvät yleisesti kiinteistön pinta-alan mukaan. Eri kunnissa/laitoksilla 
on erilaisia käytäntöjä. Kuluttajamittarien käyttö on hiljalleen yleistynyt. 
Kuluttaja voi halutessaan vaatia vesimittarin, jolloin vesilasku perustuu 
kulutukseen. Vesihohtoverkoston vuotoveden osuus on ainakin 35%, joi-
denkin arvioiden mukaan voi olla 50%.
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Jäteveden puhdistus

Norjassa on 2 700 kunnallista jätevedenpuhdistamoa, joissa puhdiste-
taan 4,4 miljoonan asukkaan jätevedet (jätevesien kokonaismäärästä 
84%). Pienissä puhdistamoissa, joita on 330 000, puhdistetaan 0,7 mil-
joonan asukkaan jätevedet (16% jätevesimäärästä). Valtionhallinnon 
alaiset alueelliset viranomaiset valvovat suurimpia 370 jätevedenpuhdis-
tamoa, ja loppuja valvovat kuntien viranomaiset.

Norjassa jätevedenpuhdistus alkoi yleistyä vasta 1970-luvulla. Edelleen-
kin on käytössä erilainen vaatimustaso sisämaassa ja rannikolla oleville 
puhdistamoille. Erityisen huomion kohteena on ollut Norjan suurim-
man järven, Mjøsa, veden laadun parantaminen. Tämä järvi on vesiläh-
de useille kaupungeille. Järven tilan parantamiseksi oli mittava projekti 
1970-luvulta lähtien. Mjøsan mallin mukaan tuli jätevesille tiukempia 
määräyksiä myös muualle sisämaahan ja 1980-luvulla myös rannikko-
seuduille. 

1980-luvulla oli valtion tukia jätevedenpuhdistukselle, mutta myöhem-
min  ei enää. Norjassa on jossakin määrin jäteveden puhdistusta keskitet-
ty suurempiin yksiköihin. Trondheimissa on toistaiseksi kaksi jäteveden-
puhdistamoa, mutta suunnitelmissa on jätevesien keskittäminen yhdelle 
puhdistamolle. Lisäksi Trondheim ottaa vastaan yhden naapurikunnan 
jätevedet. Trondheimin puhdistamot, kuten jätevedenpuhdistamot 
muuallakin usein, ovat kallioluolissa.  Bergenissä on aloittanut toimin-
tansa uusi jätevedenpuhdistamo. Bæggelagetissa jätevedenpuhdistamon 
operointi on ulkoistettu yksityiselle yritykselle. Oslon lähistöllä on 
useamman kunnan yhteinen jätevedenpuhdistamo. Siellä täällä pieneh-
köt kunnat ovat keskittäneet jätevesien puhdistuksen yhteiselle yhtiölle, 
mutta kunnat hoitavat viemäröinnin itse. Norjassa pyritään saamaan jä-
tevedenpuhdistamon liete paremmin hyötykäyttöön. Puhdistusproses-
sista riippuu, miten hyvin fosfori on kasveille käytettävässä muodossa. 
Lietteen poltto ei ole tutkittavien käsittelyvaihtoehtojen joukossa.

Bekkelaget Vann AS (BEVAS)

Oslon lähistölle valmistui Bekkelagetin jätevedenpuhdistamo vuonna 
2001. Tässä puhdistamossa puhdistetaan 310  000 oslolaisen jätevedet 
sekä lisäksi jonkin verran Oppegårdin ja Nittedalin kunnista tulevia jä-
tevesiä. Vuosittain jätevesiä puhdistetaan noin 50 Mm3, ja huippuvirtaa-
ma voi olla 4 m3/s. (BEVAS 2018) Bekkelagetin jätevedenpuhdistamon 
omistaa Oslon kaupunki, mutta se on tehnyt jätevedenpuhdistamon 
käytöstä operointisopimuksen Bekkelaget Vann AS –yhtiön kanssa. 
Alun perin sopimus tehtiin 15 vuodeksi vuosille 2001-2016, mutta sitä 
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on jatkettu viidellä vuodella vuoteen 2012. BEVAS on 100%:sti ruotsalai-
sen yhtiön Purac AB:n omistama. Työntekijöitä BEAS:lla on 23. 

Vesihuollon kuntayhtymät

GIVAS

GIVAS on neljän kunnan vesi- ja jätevesiyhtymä, joka hoitaa koko vesi-
huollon jäsenkuntiensa alueella. GIVASin perustuvat vuonna 2006 Gru-
en ja Kongsvingerin kunnat, ja vuonna 2013 mukaan tuli Nord-Odal ja 
vuonna 2014 Eidskog. Raakavesilähteenä on pelkästään pohjavesi, mutta 
vedenottoa ei voida enää kasvattaa, koska silloin mangaanin tulee ongel-
maksi. GIVASilla on 10 vedenottamoa, 7 ylävesisäiliötä, 280 km vesijoh-
toverkostoa ja työntekijöitä yhtymällä on 47. 

Taulukko 4.  GIVAS. Kuntayhtymän GIVAS IKS omistajakunnat ja omis-
tusosuudet. 

Kunta Asukasmäärä

 (2017)

Omistusosuus %

Eidskog 6 100 11
Nord-Odal 5 100 11
Grue 4 800 19
Kongsvinger 17 900 59
Yhteensä 33 900 100

Yhtymän edustajistoon kukin omistajakunta valitsee kaksi edustajaa 
kunnallisvaalien vaalikausittain. Päätöksenteossa ei kuitenkaan yhden-
kään osakkaan äänimäärä voi olla yli 49%. Loppu 51% äänimäärästä jae-
taan muiden osakkaiden omistusosuuksien suhteessa.  Edustajisto va-
litsee yhtymän hallitukseen viisi jäsentä ja työntekijät yhden. (GIVAS 
2015)  Yhtymän edustajistoon kukin omistajakunta valitsee kaksi edus-
tajaa kunnallisvaalien vaalikausittain.
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Vedenhankinnan tukkutoimijat

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS

Oslon eteläpuolelle, Oslonvuonon länsipuolelle perustetiin vuonna 
1968 vedenhankinnan kuntayhtymä Vestfold Interkommunale Vann-
verk IKS (VIV). Vuonna 2018 sen omistajina on seitsemän kuntaa San-
defjord, Tønsberg, Færder (Nøtterøy ja Tjøme yhdistyivät uudeksi Fær-
derin kunnaksi vuoden 2018 alussa), Re, Hof, Horten ja Holmestrand. 
VIV toimii tukkuvesiyhtymänä ja sen kautta veden saa 160 000 asukas-
ta. Vedenjakelusta VIV:n pääverkosta kuluttajille huolehtii kukin kunta 
itse.  Vuonna 2017 toimitetun veden määrä oli 22 milj. m3, jolloin veden 
ominaiskäyttö oli 350 l/as*d. Vesijohtoa VIV:n hoidossa 120 km, ja työn-
tekijöitä yhtymällä on 31. Yhtymä toimii omakustannusperiaatteella, ja 
vuonna 2018 veden hinta on noin 0,45 EUR/m3. 

Vesi verkostoon pumpataan kahdesta vedenkäsittelylaitoksesta, Eidsfos-
sin laitos, jonka raakavesilähteenä on Eikeren-järvi ja Seierstadin laitos, 
jonka vesilähteenä Farris-järvi. Farris on pinta-alaltaan 26 km2 ja syvim-
millään 156 metriä. Vesi otetaan 65 metrin syvyydestä kahden kilomet-
rin päästä rannasta. Yhtymän ylimmässä päättävässä elimessä (repre-
sentantskapet) on kullakin jäsenkunnalla yksi edustaja. Päätöksenteossa 
kuntien äänimäärä on omistusosuuden suuruinen. Hallituksessa 6 jäsen-
tä, joista yksi henkilökunnan valitsema.

Taulukko 5. Kuntien omistusosuudet Vestfold Interkommunale Vannverk 
-kuntayhtymästä vuonna 2017 (Huom. Nøtterøy ja Tjøme yhdistyivät 
vuoden 2018 alussa Færderin kunnaksi).

Kunta Asukasmäärä (2017) Omistusosuus %
Horten 27 200 15,75 
Holmestrand 10 900 5,12 
Hof 3 200 0,62 
Nøtterøy 21 800 12,68
Re 9 500 0,60
Sandefjord 62 000 33,11
Tjøme 4 900 2,17
Tønsberg 44 900 29,95
Yhteensä 184 400 100,00
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Jätevedenpuhdistuksen yhtymiä

Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS (AHSA)

Jätevesien puhdistamista varten kolme Oslon eteläpuolella olevaa naa-
purikuntaa perustivat vuonna 1996 kuntayhtymän Askim, Hobøl og 
Spydeberg Avløpssamarbeid IKS (AHSA). Yhteinen jätevedenpuhdista-
mo (AVL 40 000) sijaitsee Askimin kunnassa. Työntekijöitä yhtymällä on 
seitsemän. Kaikissa kunnissa toimii edelleen oma vesihuoltolaitos, joka 
hoitaa vedenhankinnan ja –jakelun sekä viemäröinnin. 

Taulukko 6.  AHSA. AHSA IKS:n jätevedenpuhdistamoilla käsitelty vesi-
määrä vuonna 2013. 

Kunta Asukasmäärä (2017) Jätevesimäärä m³ 
(2013)

Osuus %

Askim 15 700 7 627  000 80
Spydeberg 5 800 1 193 000 13
Hobøl 5 600 725 000 7
Yhteensä 27 100 9 545 000 100

Kuntayhtymän edustajistossa (representanskapet) on kaksi jäsentä kus-
takin kunnasta. Äänivalta jakaantuu kuitenkin niin, että Askimilla on 
kaksi ääntä ja toisilla kahdella yksi ääni kummallakin. Edustajisto ko-
koontuu kaksi kertaa vuodessa. Kuntayhtymän hallituksessa on viisi jä-
sentä ja kolme varajäsentä. Näiden kolmen kunnan yhdistymisestä on 
tehty vuoden 2015 jälkeen muutamia selvityksiä, niin että ne mahdol-
lisesti yhdistyisivät vuonna 2020. Kunnilla on yhteistoimintaa niin, että 
10% palveluista on hoidettu yhteisten organisaatioiden (kuten AHSA 
IKS) kautta. 

Midtre Romerike Avløpsselskap IKS (MIRA)

Gjerdrumin, Sørumin  ja Fetin kunnat perustivat jätevedenpuhdistuk-
sen kuntayhtymän  Midtre Romerike Avløpsselskap IKS vuonna 2012. 
Vuodesta 2015 lähtien MIRA IKS on vastannut jätevesien puhdistukses-
ta näissä kunnissa. Sørumin kuntaan rakennettu jätevedenpuhdistamo 
otettiin käyttöön vuoden 2016 lopulla. (MIRA 2018) Kuntien omistus-
osuudet yhtymästä: Gjerdrum 15%, Sørum 51%  ja Fet 34%.  Kunnat va-
litsevat yhtymän edustajistoon kukin kaksi jäsentä. Edustajisto valitsee 
5-7 jäsenisen hallituksen, joista yksi on työntekijöiden valitsema. 
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Nordre Follo Renseanlegg IKS

Gjersjøen-järveä käytetään yhdyskuntien vesilähteenä mutta samalla 
se on myös purkuvesistö jätevesille. Vuonna 1963 ratkaisuksi esitettiin 
useamman kunnan yhteistä jätevedenpuhdistamoa. Vuonna 1996 pe-
rustettiin Nordre Follo kloakverk, jonka nimeksi muuttui vuonna 1992 
Nordre Follo Renseanlegg. Yhtymän omistajina ovat jätevesikuormituk-
sen suhteessa kunnat Ski (58%), Ås (33%) ja Oppegård (9%). Jäteveden-
puhdistamon mekaaninen puhdistusvaihe valmistui vuonna 1972, kemi-
allinen ja flotaatiovaihe vuonna 1982, lietteenkäsittely vuonna 1990 ja 
typenpoisto vuonna 1997. (NFR 2018)  Yhtymän edustajistoon nimeää 
kukin kunta yhden jäsenen, hallituksessa on kuusi jäsentä: Ski kaksi, Op-
pegård kaksi 1 ja Ås yksi sekä yksi työntekijöiden valitsema jäsen. 

Tønsberg Renseanlegg IKS

Neljä kuntaa, Nøtterøy, Stokke, Sem ja Tønsberg perustivat vuonna 1973 
kuntayhtymän, Tønsbergfjordens Avløpsutvalg (TAU), jätevesien puh-
distusta hoitamaan.  Stokken kunnalla oli oma jätevedenpuhdistamo, ja 
se on mukana kuntayhtymässä vain vesistöjen seurannan kautta ja myös 
toimitti jätevedenpuhdistamon lietteen ja sakokaivolietteen TAU:n 
käsiteltäväksi. Myöhemmin TAU:n jäseniksi liittyivät myös kunnat Tjø-
me (1986) ja Ramnes sekä Våle (1988) lähinnä päästäkseen eroon jäte-
vedenpuhdistamoiden lietteen ja sakokaivolietteen käsittelystä. Vuodes-
ta 2013 tämän kuntayhtymän nimi on ollut Tønsberg Renseanlegg IKS. 
Alueella on vuosien mittaan tehty useita kuntaliitoksia. Våle ja Remnes 
yhdityivät vuonna 2002 Ren kunnaksi, vuonna 2017 Stokke ja Andebu 
liittyivät Sandefjordin kuntaan ja viimeksi vuoden 2018 alussa Nøtterøy 
ja Tjøme yhdistyivät uudeksi Færderin kunnaksi.  Tønsberg Renseanlegg 
IKS:n omistajina ovat vuonna 2018 seuraavat kunnat (suluissa omistus-
osuus) Færder (29,0 %), Re (4,1 %), Sandefjord (0,8 %) ja Tønsberg (66,1 
%). Yhtymän ylin päättävä elin on edustajisto (representantskapet), joka 
kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kukin jäsenkunta nimeää tähän yh-
den edustajan kunnallisvaalien vaalikausittain, Edustajien äänimäärä on 
suhteessa kuntien asukasmäärään. (Tønsberg Renseanlegg 2018) Kun-
tien asukasluvut vuonna 2017 olivat: Færder 26 700, Re 9 500, Sandef-
jord 62 000 ja Tønsberg 45 000. Yhtymän toimintaa ohjaa hallitus, johon 
edustajisto nimeää neljä jäsentä ja henkilökunta yhden. Vuonna 2016 
hallitus kokoontui viisi kertaa. 

Jäteveden puhdistuksen ohella Tønsberg Renseanlegg IKS vastaa myös 
kuntien välisistä pääviemäreistä ja niihin liittyvistä kuudesta pumppaa-
mosta. Vuodesta 1993 lähtien on kalkkikäsiteltyä ja kuivattua lietettä 
käytetty seudulla maanviljelyksessä. Tønsbergin kunta on ulkoistanut 
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lietteen myynnin perheyhtiölle Europack AS, joka hoitaa myös lietteen 
kuljetuksen ja levityksen pelloille. 

Tønsberg Renseanlegg IKS on yhtenä osakkaana (21,8% osuudella) kun-
tien vuonna 2013 perustamassa biokaasuyhtiössä Grenland og Vestfold 
Biogass AS (Greve Biogass) Tønsberg Renseanlegg 2016). Tämä yhtiö 
käsittelee erityisesti jätevesilietettä ja ruokajätettä. 

Vestfjorden Avløpsselskap  (VEAS)

Oslon seudun kunnat Asker, Bærum ja Oslo perustivat jätevesien puh-
distusta varten vuonna 1976 kuntayhtymän Vestfjorden Avløpsselskap 
(VEAS). Kuntien omistusosuudet yhtymästä ovat: Asker 8%, Bærum 
21,5% ja Oslo 70,5%. VEAS omistaa ja hoitaa Norjan suurinta jäteve-
denpuhdistamoa, joka palvelee yli 600 000 asukasta. Jätevedenpuhdis-
tuksen lisäksi VEAS vastaa 42 kilometrin pituisesta tunnelista (halkai-
sija 3,0 – 3,5 m), jolla jätevedet johdetaan puhdistamolle. Vuonna 2016 
jätevettä puhdistettiin 97 Mm3, mutta tämän lisäksi 1,5 Mm3 jouduttiin 
laskemaan ohivuodon kautta mereen puhdistammattomana. Työnte-
kijöitä yhtymällä oli 83 vuonna 2016. (VEAS 2016) Yhtymän ylimpään 
päättävään elimeen (råd) nimeää Oslo kuusi jäsentä, Bærum kolme ja 
Asker kaksi edustajaa. Yhtymän hallituksessa on kolme edustajaa Os-
losta, Bærumista ja Askerista kummastakin kaksi sekä kaksi henkilöstön 
valitsemaa jäsentä. 

Vedenhankinnan ja jäteveden puhdistuksen tukkutoimijoita

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA)

Muutamia kymmeniä kilometrejä Oslosta koilliseen toimii useamman 
kunnan alueella kaksi rinnakkaista tukkuvesikuntayhtymää.  Jätevesiyh-
tymän Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) perustivat vuonna 
1965 kolme kuntaa (Lørenskog, Rælingen ja Skedsmo). Nittedalin kunta 
liittyi neljäntenä osakkaana yhtiöön vuonna 2015. Yhteinen jäteveden-
puhdistamo valmistui vuonna 1974. 
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Taulukko 7.  NRV. NRA:n ja NRV:n jäsenkunnat ja liittymisvuodet.

Kunta Asukasluku NRA liitty-
misvuosi

NRV liittymisvuosi

Fet 10 800 ei 1971
Gjerdrum 6 300 ei 2017
Lørenskog 33 300 1965 1971
Nittedal 22 000 2015 1971
Rælingen 16 400 1965 1971
Skedsmo 50 700 1965 1971
Sørum 12 800 ei 1971

Kun NRA:n alueella suuri osa viemäriverkosta on sekaviemäröityä, niin 
virtaama puhdistamolle vaihtelee reippaasti. Kuivan ajan virtaama on 
400 l/s, keskimääräinen 700 l/s ja huippuvirtaama 4 000 l/s.  Puhdista-
mon kapasiteetti on maksimissaan 1 400 l/s, mutta parhaimmilla se toi-
mii korkeintaan virtaamalla 1 000  l/s. NRA rakentaa parhaillaan jäteve-
denpuhdistamon yhteyteen tulvavesipuhdistamoa, jonka fosforin poisto 
toimisi vielä virtaamalla 2 800 l/s, ja jossakin määrin esipuhdistamona 
vielä 4 200 l/s virtaamalle.  Tämän puhdistamon valmistuttua saataisiin 
kohtuullisesti puhdistettua vielä 4 000 l/s (runsas 1 000 l/s varsinaisessa 
puhdistamossa ja 2 800 l/s tulvavesipuhdistamossa).

Tukkuvesiyhtymän Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) perustivat 
vuonna 1971 kuusi kuntaa (Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo 
ja Sørum). Vuonna 2017 NRV:n osakkaaksi liittyi myös Gjerdrumin kun-
ta. NRV aloitti vedenjakelun vuonna 1973 ottamalla käyttöön kuntien 
omat vedenottamot, ja vuonna 1983 valmistui uusi vedenkesittelylaitos, 
jolloin aiemmat vedenottamot jäivät varalaitoksiksi. Pidemmän tähtäi-
men suunnitelma on rakentaa parempia yhteyksiä NRV:n naapureissa 
oleviin vesilaitoksiin, jotta niiden kautta voitaisiin poikkeustilanteissa 
saada kaikki laatuvaatimukset täyttävää vettä. Juomavesilainsäädäntö 
edellyttää, että myös tällaisen vaihtoehtoisen vesilähteen veden pitää 
täyttää laatuvaatimukset. Tulevaisuudessa näiden yhtiöiden omistusra-
kenne muuttuu, kun vuonna 2020 Fet, Skedsmo ja Sörum yhdistyvät uu-
deksi Lilleströmin kunnaksi. Nämä kunnat pakotettiin yhdistymään, kun 
taas Raelingenin kunta saa jatkaa itsenäisenä.
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Hias IKS

Hias IKS on 4 kunnan, Hamar Løten, Ringsaker ja Stange, yhteinen tuk-
kuvesi- ja jätevesiyhtymä.  Näiden kuntien yhteistoiminta alkoi vuonna 
1974, kun kunnat perustivat yhteisen jätevedenpuhdistamon, jonka ta-
voitteena oli Norjan suurimman järven, Mjøsa, pilaantumisen estämi-
nen. Mjøsa-järvi on 117 km pitkä, leveimmillään 14 km, 450 m syvä ja 
pinta-alaltaan 362 km2.  Se on vesilähde noin 80 000 asukkaalle. Järven 
veden laatu heikkeni teollisuuden ja maatalouden vaikutuksesta 1970-lu-
vun alkuun saakka, jolloin aloitettiin mittava hanke järven tilan paranta-
miseksi. Vuoteen 1990 mennessä oli järven veden laatu saatu jo samalle 
tasolle kuin se oli ollut 1940-luvulla.

Vuonna 1987 yhtymän toiminta laajennettiin kattamaan myös tukkuve-
denhankinta ja jätehuolto. Vuoden 2016 alusta jätehuoltotoiminta siir-
tyi näiden samojen kuntien perustamalle uudelle yhtymälle Sirkula IKS. 
Hias IKS toimii tukkuyhtiönä. Kukin kunta hoitaa omat vedenjakelu- ja 
viemäriverkostonsa. Hias IKS:n omistajina ovat nämä neljä kuntaa seu-
raavin osuuksin: Hamar 51%, Løten 8%, Ringsaker 17% ja Stange 24%. 
Kullakin kunnalla 2 edustajaa ylimmässä päättävässä elimessä edusta-
jisto (representatskapet). Yhtymän käytännön toimintaa ohjaa hallitus, 
jossa on 5 omistajien valitsemaa jäsentä ja 2 henkilöstön edustajaa.

Hias IKS:llä on kaksi vedenottamoa, joista se toimittaa vettä 6,3 Mm3 
vuodessa 50 000 asukkaalle (2016). Vedenjakelun pääverkostoa yhtiöllä 
on 70 km. Noin 70 000 asukkaan jätevedet puhdistetaan yhdessä jäteve-
denpuhdistamossa.  Kokoojaviemäreitä yhtiöllä on noin 70 km ja käsitel-
tävää jätevettä kertyy 7,0 Mm3 vuodessa.

MOVAR

Oslon eteläpuolella Oslonvuonon itäpuolella viisi naapurikuntaa pe-
rusti vuonna 1989 monialaisen kuntayhtymän MOVAR. MOVARin 
jäsenkunnat ovat Moss, Rygge, Råde, Vestby ja Våler, joiden yhteenlas-
kettu asukasmäärä vuonna 2017 oli lähes 80 000. Nimilyhenne MOVAR 
muodostuu sanoista MOsseregionen Vann, Avløp, og Renovasjon. 

MOVAR hoitaa osakaskuntiensa alueella

• tukkuvedenhankinnan

• jätevedenpuhdistuksen

• jätehuollon ja

• palo- ja pelastustoimen.
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MOVARin raakavesilähteenä on Vansjø-järvi, josta käsiteltyä vettä toi-
mitetaan noin 7 Mm3 vuodessa 70 000 asukkaalle. MOVAR vastaa ai-
noastaan vedenkäsittelystä, kukin jäsenkunta hoitaa alueellaan veden-
jakelun. Vuonna 2010 valmistui yhdysvesijohto MOVARin alueen ja 
naapurikuntien Sarpsborg ja Fredrikstad välille, niin että poikkeustilan-
teessa vedensaanti voidaan turvata kumpaan suuntaan tahansa. MOVAR 
hoitaa jätevedenpuhdistuksen näiden viiden kunnan alueella kolmessa 
puhdistamossa, mutta kukin kunta vastaa viemäröinnistä alueellaan.

Taulukko 8. MM. MOVAR IKS jätevedenpuhdistamot 

Fuglevik Kambo Hestevold
Sijaintikunta Rygge Moss Råde
Valmistumisvuosi 1993 1978/2001 2011
Asukasmäärä (2017) 50 000 16 000 5 500
Jätevesimäärä Mm3/a (2014) 4,8 1,8 0,6

Muu vesihuollon kuntayhteistyö

Driftsassistansen i Hordaland - Vann og Avløp IKS, DIHVA IKS

DIHVA IKS on 29 kunnan omistama vesihuoltosektorin osaamiskeskus 
kuntayhtymä, joka tarjoaa osakkailleen palveluja ja tuotteita, kuten: yl-
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läpitopalveluja, laadunvarmistusta, analyysejä, koulutusta ja tiedon sekä 
kokemusten vaihtoa. 

Yhtymän edustajistoon jokainen jäsenkunta nimeää yhden edustajan ja 
varaedustajan, paitsi Bergenillä on kaksi edustajaa. DIHVAssa on muka-
na näiden omistajakuntien lisäksi vielä neljä muuta kuntaa, jotka voivat 
hyödyntää kaikkia DIHVAn palveluja, mutta näillä kunnilla ei ole pää-
töksenteko-oikeutta. Edustajisto valitsee yhtymälle seitsenhenkisen hal-
lituksen ja kullekin henkilökohtaisen varamiehen kahden vuoden kau-
deksi. 

Italia21

Italiassa vesihuollossa on käytössä lukuisia erilaisia omistus- ja operoin-
timalleja. Erilaisia vesiyhtiöitä ja operoijia (water operating entities) on 
yli 2000. Kunnat ovat mukana 88% vesihuoltoyksikössä, mutta nämä 
ovat pieniä järjestelmiä ja niinpä suoraan kuntien vesihuoltoa käyttää 
vain 10 prosenttia kuluttajista. Seurauksena on, että vaikka vesiyhtiöt 
vastaavat vain noin 12 prosenttia vesihuoltojärjestelmistä, ne tavoittavat 
noin 90 prosenttia kuluttajista.  Vesijärjestelmät ovat julkisessa omistuk-
sessa, mutta vesiyhtiöt omistavat käyttöoikeussopimukset, jotka voivat 
olla voimassa enintään 30 vuotta.22 Tämä on huomattavasti pidempi 
ajanjakso kuin esimerkiksi Ranskassa sallitut 12 vuotta. 

 Italian vesiala oli vielä hajanaisempi 1980-luvun lopulla kuin nykyään: 
silloin oli yhteensä 23 500 operaattoria, joihin kuului 5500 juomaveden 
toimittajaa, 7 000 viemäriverkonhaltijaa ja 11 000 puhdistuspalvelujen 
operaattoria. Vuonna 1994 annettiin Galli-laki (Galli Act, Law 36/1994), 
jonka tarkoituksena oli rohkaista yksityisiä investointeja ja alan uudel-
leen organisointia monilla toimenpiteillä.  Lain tavoitteena oli edistää 
yritysten integroitumista (sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti), 
kunnes ne saavuttavat riittävän mittakaavan päästäkseen rahoitusmark-
kinoille. Ajan myötä vesioperaattorien lukumäärä on tasaisesti vähenty-
nyt. Vuonna 2005 operaattoreita oli  7 848 ja vuonna 2015 niitä oli enää 
2857 kpl. 23

21  Ennis S & Deller D. 2019. Water Sector Ownership and Operation: an Evolving 
International Debate with relevance to proposals for nationalisation in Italy. Report. Cent-
re on Regulation in Europe (CERRE). Saatavilla https://www.cerre.eu/sites/cerre/files/
cerre_watersectorownershipoperation.pdf.
22  The DG REGIO “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects” ehdot-
taa 30 vuoden ajanjaksoa vesijärjestelmän omaisuudelle normaaleissa olosuhteissa.
23  Ennis S & Deller D. 2019. Water Sector Ownership and Operation: an Evolving 
International Debate with relevance to proposals for nationalisation in Italy. Report. Cent-
re on Regulation in Europe (CERRE). Saatavilla https://www.cerre.eu/sites/cerre/files/
cerre_watersectorownershipoperation.pdf.
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Vuoden 1994 lain myötä syntyi  91 aluetta (Ambiti Territoriali Ottima-
li, ATOs, optimaalisen kokoiset alueet), joissa vesipalvelujen hallinta oli 
tarkoitus yhtenäistää. Ajatuksena oli, että kunkin alueen (ATO) vesi-
huolto kilpailutettaisiin ja sitä hallinnoisi lopulta esim. yksityinen yritys 
tai julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus (public-private partner-
ship). Uudelleen organisoituminen oli kuitenkin odotettua hitaampaa ja 
hankalaa. Eri vaiheiden jälkeen kesäkuussa 2011 järjestetty kansanää-
nestys päätti vesimyyntiä koskevien pakollisten tarjouskilpailut ja päät-
ti nimenomaisen vaatimuksen, jonka mukaan yrityksille on annettava 
kohtuullinen tuotto, kun vesitariffit vahvistetaan. 24

Vertailua muihin maihin

Länsi-Euroopassa kuntien lukumäärä ja niiden koko asukasmäärällä mi-
tattuna vaihtelee paljon, esimerkiksi Ranskassa kuntia on todella paljon. 
Siellä on perinteenä, että yksityiset ja kaupunkien vesi- ja viemärilaitok-
set kilpailevat vesihuoltopalveluiden tuottamisesta. Järjestämisvastuu 
on silti kunnilla tai kuntayhteenliittymällä. Kunnat määräävät palveluis-
ta perittävät maksut siitä riippumatta, kuka palvelut tuottaa. 25

Veden hinnoista ja vesilaitosten tehokkuudesta esimerkiksi henkilöä/
tuotettu vesikuutio/puhdistettu jätevesikuutio on erittäin vaikea tehdä 
luotettavia vertailuja. Yhteismitallisia lukuja eri maiden väliltä ei löydy 
kuin erittäin vähän. Pohjoismaiden ulkopuolella tilanne on vielä hei-
kompi. Esimerkiksi hinnoista ja asukkaista yksi tapaus Ruotsista ja yksi 
Norjasta. Ruotsissa Vuonna 2015 Norrvatten toimitti vettä noin 500 000 
asukkaalle. Veden myyntihinta vuonna 2016 oli osakkaille 3,45 SEK/m3 
(0,32 EUR/m3). Vuoden 2009 alusta Norrvatten on ulkoistanut jakelu-
verkostonsa käytön ja kunnossapidon Veolia Vatten AB:lle. Norrvatte-
nin verkostosta vastaavat työntekijät siirtyivät tässä yhteydessä Veolian 
palvelukseen Norrvattenin verkoston kokonaispituus on 260 km ja se 
koostuu johdoista, jotka ovat halkaisijaltaan 300 mm:stä 1 200 mm:iin. 26

24  Ennis S & Deller D. 2019. Water Sector Ownership and Operation: an Evolving 
International Debate with relevance to proposals for nationalisation in Italy. Report. Cent-
re on Regulation in Europe (CERRE). Saatavilla https://www.cerre.eu/sites/cerre/files/
cerre_watersectorownershipoperation.pdf.
25  Hukka & Katko 1999; Katko 2013, 395-396.
26  Pietilä, Katko & Kurki 2010. 
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Kuva 6. Kotitalouksien veden- ja sanitaatiopalvelujen yksikköhinta ve-
roineen USD/m3(yllä). Tiedot kerätty vuosina 2007-08. Suomi sijoittui 
vertailussa kolmanneksi kalleimmaksi, mutta verrattaessa vesi- ja vie-
märilaskujen osuutta käytettävissä olevista tuloista, Suomi sijoittui kes-
kitasolle (alempi kuva). (Ennis S & Deller D. 2019, s.27 ja s 30).
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Norjassa VIV toimii tukkuvesiyhtymänä ja sen kautta veden saa 160 000 
asukasta. Vedenjakelusta VIV:n pääverkosta kuluttajille huolehtii kukin 
kunta itse.  Vuonna 2017 toimitetun veden määrä oli 22 milj. m3, jolloin 
veden ominaiskäyttö oli 350 l/as*d. Vesijohtoa VIV:n hoidossa 120 km, ja 
työntekijöitä yhtymällä on 31. Yhtymä toimii omakustannusperiaatteel-
la, ja vuonna 2018 veden hinta on noin 0,45 EUR/m3. Ruotsin uusittu ve-
sihuoltolaki (Lag om allmänna vattentjänster) tuli voimaan vuoden 2007 
alussa. Laki koskee kunnallisia vesihuoltolaitoksia, ja sen ulkopuolelle 
jäivät kiinteistökohtaiset ratkaisut. Pietilän, Katkon ja Kurjen (2010) mu-
kaan laki edellyttää Suomen vesihuoltolain tapaan, että mikäli ihmisten 
terveys tai ympäristönsuojelusyyt edellyttävät, kunnan on ryhdyttävä 
toimiin vesihuollon kehittämiseksi. Kunnan on määriteltävä yleisen ve-
sihuoltolaitoksen toiminta-alue ja pidettävä huolta siitä, että alue tulee 
mukaan yleisen vesihuoltolaitoksen toiminnan piiriin. Tämä vesihuolto-
laki tiukensi kuntien otetta yleisen vesihuollon järjestämisessä, sillä kun-
nalla pitää olla määräysvalta yleisen vesihuollon järjestämisessä. Mää-
räysvalta toteutuu, jos yksi tai useampi kunta yhdessä:

1) kokonaan omistaa vesihuoltolaitoksen (anläggningen);

2) omistuksen kautta tai muutoin hallitsee yli puolta äänivallasta siinä 
juridisessa yksikössä, joka omistaa vesihuoltolaitoksen;

3) on oikeutettu nimeämään yli puolet hallituksen jäsenistä vesihuolto-
laitoksen omistavassa juridisessa yksikössä;

4) muodostaa kaikki rajoittamattomasti vastuulliset yhtiömiehet (omis-
tajat) yhtiössä, joka kokonaan omistaa vesihuoltolaitoksen. 27

Ennen tätä lakia yleisen vesihuoltolaitoksen voi omistaa jopa kokonaan 
yksityinen omistaja. Kuitenkin yhteiskunnan peruspalveluksi katsotun 
ja lisäksi monopoliasemassa olevan liiketoiminnan tuottama voitto oli 
tiukasti rajoitettu. Maksujen oli oltava sen suuruiset, että vesihuoltolii-
ketoiminta ei tuottanut voittoa eli vesihuollosta mahdollisesti kertyvää 
ylijäämää ei saanut käyttää kunnan muiden sektoreiden rahoitukseen 
eikä yksityinen omistaja saanut jakaa osinkoja osakkeenomistajille. Nor-
rköpingin kaupunki (asukkaita 128 000 vuonna 2009) oli ainoa kaupun-
ki, jonka vesihuoltolaitoksen omisti kokonaan yksityinen yritys. Norr-
köping perusti 1997 kunnallisen monitoimialayrityksen Norrköping 
Miljö och Energi AB:n, jolle siirrettiin kaupungin vesihuolto-, energia-, 
jätehuolto- sekä katu- ja puistotoimialat. Vuonna 2001 kaupunki myi yh-
tiön kokonaisuudessaan Sydkraft AB:lle. Sen omisti energiayhtiö EON 
Energy AG. Kun yksityisen omistuksen rajoittavaa lainsäädännön muu-

27  Pietilä, Katko & Kurki 2010. 
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tosta ryhdyttiin valmistelemaan, osti kaupunki 2005 Sydkraftilta takaisin 
Norrköping Miljö och Energi AB:n osakkeet. Karlskogan kaupunki puo-
lestaan myi 1998 kunnallisen monialayhtiön Karlskoga Energi & Miljö 
AB:n osakkeista 49 prosenttia Fortumille. Emoyhtiö Karlskoga Energi & 
Miljö AB omistaa kokonaan neljä tytäryhtiötään, joista yksi on Karls-
koga Miljö AB. Se hoitaa kaupungin vesi- ja jätehuollon. Sähköntoimi-
tuksessa ja jätehuollossa yhtiö operoi naapurikuntienkin alueella, mutta 
vesihuollossa vain Karlskogassa. Ruotsissa valtion tuki jätevedenpuhdis-
tukselle on käytännössä loppunut, sillä tuen tarve on paljolti poistunut, 
kun jätevedenpuhdistamot on saatu valmiiksi jo lähes kaikkialle. 28

Veden hinta on Suomessa lähellä Ruotsin ja Norjan tasoa. Vertailu on 
hyvin vaikeaa sillä tiedot ovat hajanaisia eivätkä ole yhteismitallisia: – 
Veden hinta on Suomessa lähellä Ruotsin ja Norjan tasoa. Muita kan-
sainvälisiä vertailuja ei oikein voi tehdä, koska tiedot ovat epäluotettavia, 
sanoo apulaisjohtaja Mika Rontu Suomen Vesilaitosyhdistyksestä.29

Myös vesimaksuista löytyy erittäin vähän vertailukelpoista tietoa. Ohes-
sa yksi luotettava mutta jo melko vanha vertailu vuosituhannen vaih-
teesta graafina. Tuolloin suhteessa BKT:seen henkeä kohden Euroopan 
korkeimmat vesimaksut peritään Bukarestissa, 3,5 % BKT:sta henkeä 
kohden, seuraavana tulee Vilna (2,6 %) ja Praha (2,3 %). Oslo perii al-
haisinta maksua eli 0,2 % Keski-Euroopan kaupunkien vesimaksut ovat 
alhaisemmat ja vaihtelevat 20-20,5 eurosta/vuosi perhettä kohden Bu-
karestissa ja Bratislavassa 59 euroon/vuosi perhettä kohden Prahassa.30

28  Pietilä, Katko & Kurki 2010. 
29  https://yle.fi/uutiset/3-9873444, luettu 7.8.2019.
30  Ympäristöarviointiraportti 7. Onko Euroopan vesistöjen käyttö kestävää? Tila, 
tulevaisuudennäkymät ja kysymyksetNixon, Lack, Hunt, Lallana & Boschet. https://www.
eea.europa.eu/fi/publications/water_assmnt07/download



58

Monimuotoinen vesihuolto

Kuva 7. Vuotuiset vesimaksut Euroopan kaupungeissa suhteessa BKT:hen hen-
keä kohden (Euroopan ympäristökeskus 1999).

Vertailua kansainvälisellä tasolla vaikeuttaa entisestään myös se, että in-
vestointijärjestelyt vesihuollon ratkaisujen takana voivat olla hyvinkin 
erilaisia. Selvää kuitenkin on, että jos verkostojen lisärapautuminen ha-
lutaan estää, on maksuja nostettava pitkällä aikavälillä. Vesihuoltolain 
mukaan kunnat voivat vaatia omistamiltaan laitoksiltaan kohtuullista 
tuottoa, jota ei ole tarkemmin määritelty. Joissain kaupungeissa kau-
pungissa (mm. Jyväskylä, Lappeenranta, Seinäjoki, Rovaniemi) on viime 
vuosina yhdistetty sähkö- ja vesilaitos. Tätä on perusteltu mm. syner-
giaeduilla. Vesihuollon ja energiahuollon toiminnot ovat luonteeltaan 
kuitenkin hyvin erilaisia, joten näiden toimintojen yhdistämisestä syn-
tyy pikemminkin ylimääräisiä liiketoimintakustannuksia.  Suomessa val-
tion tuki vesihuollolle on ollut aina varsin rajallista, suurimmillaankin 
alle 10% kokonaisinvestoinneista. Tukea on myönnetty ylikunnalliseen 
yhteistyöhön, pohjavesitutkimuksiin ja maaseutualueiden vesihuollon 
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kehittämiseen. Valtion tuki vesihuoltohankkeille loppui käytännössä 
vuonna 2017. Esimerkiksi a Yhdysvalloissa ympäristöviranomainen EPA 
rahoittaa jopa puhdistamoiden saneerausta. Aiemmin sekä Yhdysval-
loissa että Ruotsissa jopa pääosa jätevedenpuhdistamoista rakennettiin 
myös valtion lahjarahalla.31 Tämäkin osaltaan tekee kustannustehokkuuden 
vertailun erittäin vaikeaksi.

Esimerkki kansainvälisistä haasteista: case Kapkaupunki - 
ratkeaako vesipula jos lisää vettä pumpataan vuotavaan 
verkostoon?

Kapkaupunki, Etelä-Afrikan ”äitikaupunki” eli vanhin kaupunki perus-
tettiin vuonna 1652. Kaupunki on koko olemassa olonsa ajan taistellut 
vesihuollon kanssa. Vettä ei ole ollut riittävästi jatkuvasti kasvaneeseen 
vedentarpeeseen. Vesipula konkretisoitui jälleen, kun pormestari en-
nusti vesihanojen sulkeutuvan huhtikuussa 2018. 

Kun kaupunki perustettiin 1600-luvulla, otettiin vesi lähteistä ja puroista 
sekä muutamista kaivoista linnoituksen Castle of Good Hopen tarkoi-
tuksiin sekä pienelle asujaimistolle. Paljon vettä tarvitsivat myös laivat. 
Luontaisia vesilähteitä oli kohtuullisen paljon, pieniä puroja virtaili siellä 
täällä Pöytävuorelta alas kaupunkiin. Kaupunkiin vuonna 1679 valmis-
tunut linnoitus tarjosi suojaa sotilaille ja virkamiehille sekä hyvää vettä 
kahdesta kaivostaan.32

Tultaessa 1800-luvun puoliväliin oli asutuksen vedentarve kasvanut 
jo niin suureksi, että kaivojen vesi ei mitenkään riittänyt. Etenkin kun 
myös kaivot saastuivat asutuksen ja eläinten jätteistä. Pitkien tutkimus-
ten ja suunnittelun jälkeen päätettiin rakentaa vesilaitos, jonka ensim-
mäiset vesialtaat valmistuivat vuosina 1852 ja 1856. Ne olivat nimiltään 
numero 1 (kapasiteetti 11000 kuutiometriä) ja numero 2 (55000 kuu-
tiometriä).  Lisäkapasiteettia tarvittiin kuitenkin pian ja tilavuudeltaan 
huomattavasti suurempi Moltenon patoallas (2000000 kuutiometriä) 
valmistui vuonna 1881. jatkuvasti kasvavaan vedentarpeeseen vuoren 
laelle rakennettiin 1890-luvulla vesilaitos ja useita massiivisia patoaltai-
ta. Ensimmäisenä niistä valmistui Woodhead vuonna 1897, seuraavana 
Mocke 1896, Hely-Hutchinson vuonna 1904 ja niin edelleen. Rakennus-
työt olivat kiivaimmillaan vuosina 1892-1904. samanaikaisesti patoaltai-
den kanssa rakennettiin runkoverkostoa sekä tehtiin muita vesilaitoksen 
rakennustöitä. Vesilaitosyhtiö, Cape Town District Waterworks Com-

31  Katko & Pietilä 2017; Vinnari ym. 2005; Katko, 2013, 253–257.
32  Juuti, Mäki & Wall.
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pany perustettiin vuonna 1889 ja vuonna 1902 alkoi vedentoimituksen 
suuremmassa mittakaavassa asiakkaille.33

Tämä hanke oli hurja ponnistus ja insinööritaidon mestarinäyte, joka 
tarjosi muutamaksi vuosikymmeneksi riittävän vedensaannin kaupun-
gin yhä kasvaviin tarpeisiin. Samanaikaisesti pohdittiin myös meriveden 
hyödyntämistä ja sitä käytettiinkin mm. kaupungin katujen pesemiseen. 

Ajan kuluessa patoaltaita rakennettiin yhä enemmän veden saamiseksi 
mahdollisimman tarkkaan talteen Pöytävuorelta, mutta nämäkään ra-
kennusponnistuksen eivät olleet tarpeeksi ja vettä jouduttiin hakemaan 
kaupungin tarpeisiin yhä kauempaa. Jatkuva veden puute oli keskeinen 
piirre 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Riittämätön kapasiteetti oli on-
gelma silloin ja on sitä edelleen.

Kaupunki alkoi kasvaa 1860-luvulla kiihtyvällä vauhdilla, ja vuonna 1872 
veden saanti ei kaupungin vesilaitoskomitean mukaan enää vastannut 
kulutusta, keskimääräinen kulutus oli kuusi litraa asukasta kohden päi-
vässä väkiluvun ollessa noin 30 000.  Tämän vuoksi jouduttiin vedenja-
kelu katkaisemaan öisin.  Kun Moltenon vesiallas valmistui 1886, alkoi 
vesihuollon tilanne Kapkaupungissa parantua.  Kaupungin vesi-insinöö-
ri esitti vuonna 1902 suunnitelman käyttää merivettä, jota oli käytetty 
ensimmäisen kerran katujen kasteluun jo 1861.34 Vuosien saatossa samat 
suunnitelmat esiintyivät useasti, mutta tuloksetta. Esimerkiksi Vuonna 
2005 Kapkaupungin kaupunginvaltuusto suunnitteli meriveden suodat-
tamista yhteisön tarpeisiin, ja tällä kertaa myös suoraan ihmisten käyt-
töön.  

Etelä-Afrikka kärsi vuonna 2017 pahimmasta kuivuudesta koskaan. Li-
sää vettä pyrittiin hankkimaan useista pohjavedenottokohteesta sekä 
maalle perustettavista meriveden suolanpoistolaitoksista. Suolanpoisto-
laitoksia oli suunnitteilla ainakin kolme: Granger Bay, Hout Bay ja Dido 
Bay. Granger Bayn laitos tulisi lähelle Green Pointin valtavaa jalkapallos-
tadionia. Laitoksista saataisiin 500 miljoonaa litraa vettä päivässä, jolloin 
kaupunki ei olisi enää riippuvainen patoaltaiden vedestä. Mossel Bayssa 
oli 2017 koelaitos käynnissä ja siitä saatiin 10 miljoonaa litraa eli tuhat 
kuutiometriä vettä päivässä.

Kaupungin vedentarve on edelleen huutava 2010-luvun loppussa. Var-
sinkin kuivina kausina vesipula on niin kova, että Kapkaupungissa ra-
joitetaan vedenkäyttöä. Tulevia ratkaisuja odoteltaessa Kapkaupunki 
on ottanut käyttöön vedenkäyttörajoitukset. Kovemmat ns. viidennen 

33  Juuti & Mäki; Mäki 2007.
34  Juuti & Mäki.
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tason rajoitukset tulivat voimaan syyskuussa 2017, tammikuussa 2018 
alkoivat kuudennen tason rajoitukset ja ne kiristyvät entisestään helmi-
kuussa 2018.  Yhteensä kaupungissa käytettiin 642 000 kuutiometriä eli 
642 miljoonaa litraa vettä päivässä.

Viidennen tason vedenkäyttörajoitukset tarkoittivat mm. sitä, että au-
tojen pesu, nurmikoiden ja koristekasvien kastelu on kielletty vesijoh-
tovedellä ja että vesiannos per henkilö vuorokaudessa on 87 litraa. Hel-
mikuussa 2018 annos per päivä laski 50 litraan. Pesuvesien kierrätystä 
suositetaan painokkaasti ja esimerkiksi suihkuvedet käytetään mahdol-
lisen puutarhan kasteluun tai vessan huuhteluun. Massiivinen ongelma 
on verkoston huono kunto ja siitä johtuvat jatkuvat vuodot. Tarkkoja 
tilastoja vuotovesien määrästä ei löydy, mutta varovaistenkin arvioiden 
mukaan ne ovat ainakin 20%. Tämä tarkoittaa sitä, että useita miljoonia 
ellei jopa yli 10 miljoonaa kuutiometriä vuodessa valuu hukkaan. Päi-
vittäin kaupunki vastaanottaa yli 700 ilmoitusta rikkoutuneista vesijoh-
doista. Viralliset luvut vuotovesistä pyörivät 14 prosentissa. Maan kes-
kiarvo on 35%.

Mitä sitten kaupungissa tulisi tehdä vuosisataisen vesipulan ratkaisemi-
seksi?

Helppoja keinoja ei ole luvassa ja uusien raakavesilähteiden haku yhä 
kauempaa ja kauempaa ei loputtomiin ole mahdollista. Keinoja on kol-
me: 1) veden säästö, 2) meriveden käyttö, 3) organisaation ja järjestel-
män laajamittainen saneeraus.

1. Vettä säästetään tällä hetkellä, mutta vuotoja esiintyy laajalti, kotita-
louksien hanat, suihkut, ammeet ja vessat ovat erittäin vanhanaikaisia 
ja kuluttavat vettä moninkertaisesti vaikkapa suomalaisiin verrattuina. 

2. Merivettä käytettiin jo 1800-1900-lukujen vaihteessa. Erilaisia suun-
nitelmia onkin jatkuvasti ollut, mutta laajamittainen hyödyntäminen on 
valitettavasti jäänyt. Paikassa, jossa auringonvaloa on runsain mitoin 
saatavilla lähes joka päivä vuoden ympäri, aurinkovoimaan perustuva 
suolanpoisto olisi varmasti vakavasti harkittava vaihtoehto. Merivettä 
on rajattomasti käytössä. Kun kuitenkin kymmeniä prosentteja vedestä 
vuotaa verkostosta hukkaan, tulisi ensin saada verkosto kuntoon.

3. Tämä on helpoiten toteutettavissa oleva asia. Verkostot ovat mitä il-
meisemmin akuutin saneerauksen tarpeessa, sillä vuotoja näkyy siellä 
täällä. Patoaltaat ovat useissa paikoissa ruokottomassa kunnossa ja osit-
tain jo sortuneita. Alan ammattilaiset, koulutetuin kärki, muuttaa laaja-
mittaisesti ulkomaille ja koulutusvaje on hurja. Vaikuttaa myös siltä, että 
verkoston saneerauksen ja ylläpidon perustehtäviä ei arvosteta tarpeek-
si. Isommat vuodot kyllä korjataan, mutta jo muutaman viikon oleskelun 
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aikana näki kuinka sama vuoto jatkui päivästä toiseen. Paikalliset asuk-
kaat vaativat säännöllisin välein verkostojen saneeraamista. 

Kapkaupungissa tällä kertaa hanat eivät sulkeutuneet täysin, vaikka 2017 
jo alkoi siltä näyttää. Kyseessä ei ollut pelastus tai lopullinen ratkaisu 
vaan sateiden alkaminen ja säästötoimet vedenkulutuksessa mahdollis-
tivat säännöllisen vesihuollon jatkumisen. Suuri joukko tutkijoita valjas-
tettiin myös ongelmaa ratkaisemaan. Suuret ongelmat eivät kuitenkaan 
kadonneet mihinkään. Kuivuus ei ole pysyvästi kadonnut, verkostot vuo-
tavat vettä valtavasti hukkaan, vedenkulutus kasvaa, väestö kasvaa eikä 
hallinto ole riittävän notkea ja uusiutumiskykyinen vastatakseen näihin 
vaativiin ongelmiin. Kapkaupungin väkiluku kasvoi kahdesta miljoonas-
ta 3,7 miljoonaan asukkaaseen vuosina 1996-2011. Väestönlaskentaa ei 
ole 2011 jälkeen toteutettu. Positiivisella puolella asian ratkaisusta todet-
takoon, että vuotoja saatiin mm. kuuntelun avulla vähennettyä ja veden 
kulutus per asukas laski valistuksen avulla huomattavasti, kymmeniä 
prosentteja. Vuoden 2014-15 huippulukemista kulutus saatiin laske-
maan jopa 50 prosenttia! Nämä ovat todellisia saavutuksia. 

Vastaavia mittavia suurkaupunkien vesikriisejä tullaan jatkossa näke-
mään yhä useammin. Vuonna 2019 esimerkiksi Intian Chennai oli vas-
taavassa vesikriisissa kuin Kapkaupunki vuotta-paria aiemmin.

Kuva 8. Veden kulutus saatiin laskemaan huipusta peräti 50%.1

1  https://www.theglobeandmail.com/news/world/cape-town-residents-beco-
me-guinea-pigs-for-the-world-with-water-conservationcampaign/article38257004/, luettu 
1.1.2019.
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Verrattuna Etelä-Afrikkaan (ks.taulukko) Suomessa on noin 18 kertaa 
enemmän vettä käytettävissä per henki. Etelä-Afrikan vesiongelmat 
ovatkin olleet viime vuosina usein uutisissa maailmanlaajuisesti.35

Yhdysvallat

Reilut sata vuotta sitten Yhdysvaltain kaupungit halusivat ottaa vastuun 
infrastruktuuripalveluista, koska ne halusivat valvoa omia asioitaan (ns. 
home rule) ja valvoa tarkemmin kaupungille palveluista tulevia rahavir-

35  Haarhoff, Juuti & Mäki 2006, s.130.

Kuva 9. Suomen ja Etelä-Afrikan vertailu.
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toja sen sijaan, että ne menisivät yksityisille yrityksille. Vesi- ja jätehuol-
lossa kaupungit kokivat velvollisuudekseen taata hygieeniset ja terveel-
liset olot, eivätkä ne luottaneet yksityisten yritysten kykyyn hoitaa näitä 
seikkoja.36

Nykyisin Yhdysvalloissa veden kulutus henkeä kohden on noin kaksin-
kertainen Suomeen verrattuna ja hinta noin puolet. Kansainvälisissä ve-
den hintaa koskevissa vertailuissa on paljon ongelmia. Hyvin usein ne 
jättävät esimerkiksi liittymismaksut huomioimatta ja käsittelevät yksin-
omaan veden kulutusmaksuja. Näin saadaan pahimmillaan erittäin har-
haanjohtavia tuloksia todellisista kustannuksista.37

Laurel Phoenix on arvioinut vuonna 2007, että kotitaloudet Belgiassa, 
Ruotsissa, Espanjassa ja Tanskassa maksavat vedestä 144-160 prosent-
tia enemmän kuin Yhdysvaltojen kotitaloudet ja Suomessa, Ranskassa, 
Englannissa ja Alankomaissa yli 200 prosenttia enemmän.38

Yhdysvaltain vesihallintoa voisi luonnehtia niin, että julkisella sektoril-
la on johtavassa markkinataloudessa ratkaiseva merkitys (pivotal role) 
vesiasioissa mukaan luettuna vesihuollon järjestäminen ja palveluiden 
tuottaminen. Yhdysvaltain hallintoperinnettä voi kuvata varsin hajaute-
tuksi, jossa paikallistasolla on suuri autonomia. Pietilä, Katko ja Kurki 
toteavat, että siinä mielessä Yhdysvallat muistuttaa Pohjoismaita ja Suo-
mea enemmän kuin monet Keski- ja Etelä-Euroopan maat ja erityisesti 
Englanti ja Wales, joissa paikallishallinnolla on suhteessa pienempi rooli. 
Kuntien ohella piirikunnilla (county) on merkitystä Painotukset vaihte-
levat osavaltiokohtaisesti esimerkiksi pohjavesiä koskevan lainsäädän-
nön osalta esimerkiksi verrattaessa Arizonaa, Coloradoa ja Kaliforniaa. 
Pohjoismaihin verrattuna on Yhdysvaltain vesihuollossa kuitenkin usei-
ta eroja:

(i) Fluorin syöttö käsiteltyyn veteen lähes joka toisella suuremmalla ve-
silaitoksella;

(ii) Teräksestä tehdyt vesitornit, joita on muutamia mallityyppejä räätä-
liratkaisujen ja betonin käytön sijasta;

(iii) Lyijyputkien suuri osuus erityisesti talojohdoissa;

 (iv) Ylikunnallista yhteistyötä varten säädetty laki ”erityis- tai kuntayh-
tymistä” (special districts);

36  Hukka & Katko 1999, s.36.
37  Katko HT.7.8.2019.
38  Phoenix 2007, s.519.
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Kuva 10. Veden ominaiskäytön kehitys valituissa Euroopan kaupungeis-
sa (Juuti & Katko 2005).
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(v) Valtion keskeinen merkitys rahoituksessa jätevedenpuhdistamoiden 
osalta 1970- ja 1980-luvuilla. Tuolloin 80 prosenttia tietyt vaatimukset 
täyttävistä jätevedenpuhdistamoista rakennettiin liittovaltion lahjara-
halla. Vastaavista on esimerkkejä myös varhaisemmilta vuosikymmenil-
tä, vaikkapa New Dealin yhteydessä 1930-luvulla toteutetut vesistöjen 
rakentamishankkeet;

(vi) Jätevesien osalta ravinteiden poistovaatimus koskee vain 20:tä osa-
valtiota;

(vii) Kaksinapainen poliittinen järjestelmä, jossa strategisia päätöksiä on 
tehty presidentin ja hänen vaihtuvan virkamiehistönsä toimesta. Tällöin 
pitkäjänteisyys puuttuu ja linjaukset voivat olla ristiriitaisia.39

Erityisen vaikeaa on saada pitkän aikavälin kehityksestä tietoja. Ohei-
seen kuvaan on koottu useamman eurooppalaisen kaupungin tietoja ve-
denkulutuksesta per asukas vuosisadan ajanjaksolta. Lähde: Juuti, Katko 
& Rajala 2017: Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa.

Suomessa on viime vuosina ollut hurja paine suurempiin vesihuollon yk-
siköihin. Kuten useissa CADWES-ryhmän tutkimuksissa onkin todettu, 
suuruuden ekonomia ei välttämättä lainkaan toimi vesihuoltosektorilla 
vaikka se energiasektorilla toimisikin. Myös muuta tutkimusta asiasta 
alkaa ilmaantua. Esimerkiksi Romano et al vuonna 2017 toteavat seu-
raavasti:  “The achievement of economies of scale is another debated 
issue in the water sectors across Europe. For example, in countries such 
as Italy, small and medium utilities coexist with big players as ACEA, 
IREN, and Hera. Most studies confirmed the presence of economies of 
scale in the water industry, but several others found diseconomies of 
scale in various countries. Many studies on economies of scale propose 
that only small- and medium-sized firms can improve efficiency through 
expansion and that big firms do not always benefit through expansion 
and sometimes even experience diseconomies. Graziano Abrate et al. 
(2016) investigate the potential benefits of the process of consolidation 
adoption and ex ante merger hypothesis based on Bogetoft and Wang’s 
2005 decomposition of potential gains from aggregation. The study does 
not prove that all water utilities are European Water Utility Management 
2351 positively affected by economies of scale, and it requires a case by 
case approach in evaluating the benefits from merger projects.”40

39  Pietilä, Katko & Kurki 2010. 
40  Romano et al 2017.
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Suomessa vesihuoltolaitoksien suuruus saisi olla Suomessa itsetarkoitus.  
Yksikön koon on kuitenkin oltava riittävä, jotta vesihuoltolain perus-
vaatimukset voidaan täyttää mm. asiantuntemuksen, riskien hallinnan, 
saneerauskyvyn yms. näkökulmasta. Yksikkökoolla voisi ajatella olevan 
kriittinen koko, joka riippuu paikallisista olosuhteista (laitoksen vaati-
vuudesta), jolla vesihuoltolain velvoitteet saadaan täytettyä. Sen jälkeen 
yksikkökoon kasvattaminen ei automaattisesti tuo lisähyötyjä.41

41  HT Meriluoto J. 18.2.2020.
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3. Monialayhtiöt
Useissa kunnissa sähkön ja kaukolämmön tuotanto sekä jakeluverkostot 
on viime vuosikymmeninä yhtiöitetty energiayhtiöksi.  Suurin osa niistä 
on edelleen kuntien omistuksessa. Muutamissa kunnissa myös vesilai-
tostoiminta on yhdistetty energiayhtiöön. Näin pyritään saavuttamaan 
synergiaetuja kunnan sisällä, mutta samalla on myös tehty kuntakonser-
nin talous- ja verosuunnittelua. Karkean arvion mukaan monialayhtiöt 
tuottavat vesihuoltopalveluita jo noin kolmasosalle suomalaisista. Suu-
rimpia monialayhtiöitä, joissa vesihuoltoliiketoiminta on osana energia-
yhtiö ovat: 42

· Jyväskylän Energia Oy (v. 2006) · Lappeenrannan Energia Oy (v. 2011) · 
Seinäjoen Energia Oy (v. 2011) · Napapiirin Energia ja Vesi Oy (v. 2015) · 
Kemin Energia ja Vesi Oy (v. 2016)

Vesi- ja energialaitosten yhdistymisiä on tapahtunut pienemmissä kun-
nissa jo aiemminkin. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on toimi-
nut jo 1970-luvulta lähtien. Suomen suurin monialatoimija on Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, jossa vesihuoltoliiketoi-
minta on yhdistetty 1.1.2010 alkaen jätehuolto- ja ilmanlaadunvalvonta-
toimintaan. 43

Aloittavan laitoksen organisaatiomuoto voi olla joko liikelaitos-, yhtiö- 
tai osuuskuntamuotoinen. Organisaatiomuodolla tai yhdistyvien kun-
tien ja vesihuoltolaitosten koolla ei ole yhdistymisprosessin kannalta 
suurta merkitystä, sillä huomioon otettavat ja ratkaistavat toimenpiteet 
ovat  samankaltaisia. Verotusnäkökulmasta kuitenkin liikelaitos ja yh-
tiö poikkeavat toisistaan paljon.  Vesihuoltolaitoksia yhdistettäessä koko 
vesihuoltopalveluiden prosessi on tarkasteltava uudelleen ja samalla toi-
mintamalleja kehitettävä vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden 
haasteita. Toimintamallien uudelleen järjestämisellä on saavutettavissa 
merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Yhdistymisprosessin suunnittelu on 
olennaisen tärkeää hoitaa avoimesti ja kaikkia reilusti kaikki osapuolet 
huomioiden. 44

Yhdistymisen taustalla voi olla useita syitä ja usein syyt voivat olla enem-
män poliittisia kuin vesihuoltolähtöisiä. On nähtävissä, että yhteiskun-
nalliset muutokset, muun muassa voimistuva muuttoliike maaseudulta 
kaupunkeihin, sekä kasvavat lainsäädännölliset tavoitteet vesihuoltopal-
veluiden tuottamiseksi, osin jopa vaativat muutoksia.  Lisäksi vesihuol-

42  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
43  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
44  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
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toalalla on alettu korostaa asiakasnäkökulmaa sekä laatu- ja turvallisuus-
vaatimuksia, jotka asettavat vesihuoltotoimijoille uusia velvollisuuksia. 45 
Mutta tarkoittaako tämä kaikki vain laitosten yhdistämistä? 

Laitoksen koon kasvattamisella haetaan paitsi kustannussäästöjä niin 
myös laitoksen toimintavarmuuden parantamista, esimerkiksi veden-
hankinnan turvaamista pohjavesivaroja jakamalla. Lainsäädännön aset-
tamien vaatimusten ja velvoitteiden toteuttaminen on suuremmassa 
laitoksessa helpommin varmistettavissa, jos henkilöstön määrä ja am-
mattiosaaminen sekä tuotantoyksiköiden koko kasvavat eikä uusia vel-
voitteita tule. Asiakkaat ovat tietoisia suuremman laitoksen palveluta-
sovastuusta ja yhdistymisen jälkeen osaavat vaatia parempaa palvelua. 46 

Toisaalta palvelu saattaa olla kauempana kuin aikaisemmin eikä välttä-
mättä paikallinen tieto löydy niin nopeasti kuin aikaisemmin pienem-
mässä organisaatiossa.

Ammattiosaajien riittäminen pienten vesihuoltolaitosten tarpeisiin on 
nyt jo haaste ja tulevaisuudessa suuri haaste. Nyt jo pienissä laitoksissa 
työntekijät joutuvat usein toimimaan  samanaikaisesti monella sektoril-
la, kuten kadunrakentamisen, kunnossapidon ja kaavoituksen parissa. 
Näin vesihuoltotehtävien priorisointi ja ammattiosaamisen kasvattami-
nen on vaikeaa. Yhdistyminen suurempaan laitokseen voi tarjota vesi-
huoltohenkilöstölle toimialaerikoistumisen ja selkeämmät loma-ajat. 
Rekrytoinneissa suuremman laitoksen vetovoiman on  todettu helpotta-
van vesihuolto-osaajien löytämistä. 47

Toisaalta taas suuressa organisaatiossa tapahtuu helposti siiloutumista, 
jossa jokainen huolehtii vain omasta tehtävästään. Oma kapeampi asian-
tuntijuus vahvistuu ja samalla menetetään kyky tehdä muita saman talon 
tehtäviä – eikä välttämättä edes halutakaan nähdä yhteistä tavoitetta tar-
jota luotettavaa vesihuoltopalvelua asiakkaille. Pienemmissä laitoksissa 
voidaan joustavammin kierrättää tehtäviä ja ylläpitää ammattitaitoa laa-
jemmin eli tuurata mahdollisesti nopeastikin syystä tai toisesta työnte-
koon estynyttä kollegaa.

Pienten laitosten ongelmana on joissain tapauksissa, ettei asiakkailta 
kerättävillä kohtuullisilla vesihuoltomaksuilla kyetä huolehtimaan ve-
sihuoltopalveluista kattavasti. Käytännössä tämä johtaa saneerausvelan 
kasvamiseen ja omistaja joutuu avustamaan vesihuoltotoimintaa. Lai-
tosten yhdistyessä on yhdistymisen onnistuessa saavutettavissa  kustan-

45  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
46  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
47  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
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nussäästöjä, jos taloushallinto, asiakaspalvelu ja varastointi yhdistetään 
sekä materiaalihankintoja ja muita investointeja kyetään tekemään suu-
remmalle volyymille. Toimintaa voidaan tehostaa yhdistämällä laitosten 
kunnossapito, suunnittelu sekä päivystys eli varallaolo. 48 

Vesihuollon suurien hankkeiden läpivienti on suuremmassa laitoksessa 
varmemmalla pohjalla. 49 Toki miksei pieni laitos voi osallistua alueen 
isoihin vesihankkeisiin yhteistyökumppanina, jos se saa omaan mitta-
kaavaansa nähden isosta hankkeesta jotain hyötyä – esimerkiksi toimin-
tavarmuutta – ja niin, että kustannukset jaetaan osapuolten kantokyvyn 
mukaisesti.

Monialayhtiön vesimaksut verrattuna aikaan ennen 
monialayhtiön muodostamista

Vesihuollon hinnoitteluun vaikuttaa käytännössä moni asia. Yksi iso te-
kijä on verkostotehokkuus (verkoston pituus/veden käyttäjät) ja laitos-
kohteiden määrä, jotka lisäävät sekä poistoja että ylläpitokustannuksia. 
Lisäksi rakentamisolosuhteet (esim. saaristossa kallioalueet ja veden 
hankinnat muut haasteet) lisäävät investointikuluja eli poistoja. Erilai-
nen fyysisitä ominaisuuksista johtuva kustannusrakenne  tulisi siis luon-
taisesti johtaa erilaisiin taksoihin. Taksaa voidaan myös keinotekoisesti 
polkea jättämällä osa vesihuoltolain velvollisuuksista hoitamatta, jättä-
mällä osa kuluista kirjaamatta vesihuoltolaitokselle tai subventoimalla 
vesihuoltoa verovaroin. Tällaisissa tapauksissa taksavertailu ei siis kerro 
vesihuoltolaitosten (tai vesihuollon) todellisia kustannuksia. Toisaalta 
taksaa voidaan keinotekoisesti kasvattaa lisäämällä tuloutusprosenttia 
omistajalle, ja jos tuloutus ei ole kohtuullinen se myös vääristää em. to-
dellista kustannusta. 50

Esimerkiksi Jyväskylän Energia Oy on vuodesta  2006 sisältänyt myös 
vesihuollon, toisin sanoen kaupunki myi vesilaitoksensa energiayhtiölle. 
Ennen tätä vuoden 2005 vesimaksut olivat seuraavat. 51 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron (22 %), lukuun ottamatta liittymismak-
suja, jotka ovat arvonlisäverottomia maksuja.

48  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
49  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
50  HT Meriluoto J. 18.2.2020.
51  http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/39, luettu 8.10.2019.
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1§ Vesimaksu 
Vesimaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. 
Veden yksikköhinta on 1,28 €/m3 
Jäteveden yksikköhinta on 1,40 €/m3 
 
2§ Perusmaksu 
Kiinteiden kustannusten kattamiseksi peritään perusmaksua. Perus-
maksun perusteena on vesimittarin koko. 
Perusmaksun yksikköhinnat ovat: 
maksuluokka 1, 15-20 mm, vesimittari 6,00 €/kk  
maksuluokka 2, 25-30 mm, vesimittari 11,70 €/kk  
maksuluokka 3, 40-50 mm, vesimittari 24,30 €/kk  
maksuluokka 4, 80-150 mm, vesimittari 58,70 €/kk  
maksuluokka 5, 80-100 mm, kaksoismittari 89,20 €/kk 
 
Yhden huoneiston pientalo sijoitetaan mittarin koosta riippumatta 
maksuluokkaan 1. 
 
3§ Vesimittarin tarkastusmaksu 
Vesimittarin tarkastusmaksu peritään vesimittarin näyttämän tarkas-
tamisesta, jos tarkastus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on 
pienempi kuin +/-5 % kuormituksen ollessa likimain puolet nimellis-
määrästä. 
 
Tarkastusmaksun suuruus tarkastuskertaa kohti on: 
mittarikoot 15 - 20 mm, 72,10 €/tarkastuskerta 
mittarikoot 25 - 50 mm, 99,20 €/tarkastuskerta  
65 mm ja sitä suurempi laskun mukaan. 
 
4§ Liittymismaksu 
Vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä peritään liittymismaksu. Liitty-
mismaksu sisältää tonttijohdon rakentamisen yleisellä alueella. 
 
1 Tonttijohdot ja -jätevesiviemärit 

Maksuluokka I tonttijohtomaksu 2 140 €. 
Maksuluokka sisältää kiinteistöt, joissa huoneistojen lukumäärä on 1-2 
tai mitoitusvirtaama alle 0,54 l/s. 

Maksuluokka II tonttijohtomaksu 3 460 €. 
Maksuluokka sisältää kiinteistöt, joissa huoneistojen lukumäärä on 3-6 
tai mitoitusvirtaama 0,55 - 0,86 l/s. 
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Maksuluokka III tonttijohtomaksu 7 460 €. 
Maksuluokka sisältää kiinteistöt, joissa huoneistojen lukumäärä on 
7-15 tai mitoitusvirtaama 0,87 -1,39 l/s. 
 
Maksuluokka IV tonttijohtomaksu 11 950 €. 
Maksuluokka sisältää kiinteistöt, joissa huoneistojen lukumäärä on 16-
30 tai mitoitusvirtaama 1,40 - 2,41 l/s. 
 
Maksuluokka V tonttijohtomaksu 17 100 €. 
Maksuluokka sisältää kiinteistöt, joissa huoneistojen lukumäärä on 
suurempi kuin 30 tai mitoitusvirtaama suurempi kuin 2,41 l/s. 
 
Asuinrakennukset sijoitetaan maksuluokkiin huoneistojen lukumäärän 
perusteella. Teollisuus-, palvelu- ja konttorirakennukset sekä laitokset 
ja koulut sijoitetaan maksuluokkiin edellä esitetyn mukaisesti tonttive-
sijohdon mitoitusvirtaaman perusteella. Mikäli kiinteistöön asennetta-
vat palopostit aiheuttavat tonttivesijohdon koon suurentumisen, peri-
tään liittymismaksu seuraavan suuremman maksuluokan mukaan. 
 
Tekninen lautakunta voi päätöksellään määrätä alueelle korkeamman 
liittymismaksun jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen 
tai aiheuttamisperiaatteen toteutumisen vuoksi tai muusta vastaavasta 
syystä (vesihuoltolaki 19 § 2. mom.) 
 
2 Sadevesiliittymämaksu 
 
Sadevesiviemäriin liittymisestä peritään sadevesiliittymämaksu. Hinta 
rakennettaessa tonttisadevesiviemäri samaan kaivantoon muiden tont-
tijohtojen kanssa: 
 
DN 100 mm sadevesiviemäri 880 € 
DN 150 mm sadevesiviemäri 2 190 € 
DN 200 mm sadevesiviemäri 3 080 € 
DN 250 mm sadevesiviemäri 3 700 € 
DN 300 mm sadevesiviemäri 3 970 € 
 
Rakennettaessa tonttisadevesiviemäri erillisenä liittymänä: 
 
DN 100 mm sadevesiviemäri 1 410 € 
DN 150 mm sadevesiviemäri 3 350 € 
DN 200 mm sadevesiviemäri 4 950 € 
DN 250 mm sadevesiviemäri 6 120 € 
DN 300 mm sadevesiviemäri 6 880 € 
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Johdettaessa perustusten kuivatusvedet kadun salaojajärjestelmään pe-
ritään salaojaliittymän rakentamisesta 450 €. 
 
3 Sammutusvesijohdot 
 
Rakennettaessa sammutusvesijohto samanaikaisesti tonttijohtoliitty-
män kanssa samaan kaivantoon: 
 
DN 100 mm sammutusvesijohto 11 230 € 
DN 150 mm sammutusvesijohto 13 910 € 
DN 200 mm sammutusvesijohto 15 350 € 
 
Rakennettaessa sammutusvesijohto erillisenä liittymänä: 
 
DN 100 mm sammutusvesijohto 15 350 € 
DN 150 mm sammutusvesijohto 17 820 € 
DN 200 mm sammutusvesijohto 20 190 € 
 
Sammutusvesijohdon käyttömaksu: 
 
Kevyt sprinkleriluokka 37,00 €/kk 
Normaali sprinkleriluokka 79,00 €/kk 
Raskas sprinkleriluokka 90,00 €/kk

Vuonna 2018 tilanne näytti seuraavalta.52

52  https://www.jyvaskylanenergia.fi/hinnastot-ja-sopimusehdot, 8.10.luettu 2019.
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Yle uutisoi vuonna 2017 näyttävästi veden hintaa eri kaupungeissa seu-
raavasti.53 Veden ja jäteveden yhdistetyllä vertailuhinnalla katsottuna 
omakotiasukkaan on edullisinta asua Kempeleen ja Raahen seuduil-
la. Ne ovat sijoittuneet aivan edullisimpaan kärkeen myös 2014, 2015 
ja 2016 taksavertailuissa. Raahe oli edullisin vuosi sitten. Kolmanneksi 
nyt sijoittunut Sotkamo on noussut edullisimpien joukkoon parin viime 
vuoden aikana.

53  https://yle.fi/uutiset/3-9873444, luettu 8.10.2019.
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Lähde: Suomen Vesilaitosyhdistys Yle Uutisgrafiikka
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Lähde: Suomen Vesilaitosyhdistys Yle Uutisgrafiikka
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Kyselyyn vastanneista suurista vesilaitoksista edullisinta vettä myy oma-
kotiasukkaille pääkaupunkiseudun yhteinen HSY. Myös Oulun Vesi 
mahtuu top 20:een.

Hintahaitarin toisesta päästä löytyy Jyväskylä. Se on kallein suurista 
kaupungeista, mutta sitä hintavampina on sen edellä toistakymmen-
tä pienempää vedentoimittajaa. Vertailuhinnalla katsottuna hintavinta 
omakotiasukkaalla on Karttulassa, Kemiönsaarella ja Itä-Savon veden 
alueella Kerimäellä. Vuonna 2016 kallein oli Kemiönsaari, 2017 Karttula.

Vertailuhinnan perusteella kerrostaloasukkaalle edullisinta on asua 
Kempeleen, Närpiön ja Raahen seuduilla. Ne sijoittuivat hyvin myös 
2015 ja 2016 taksavertailuissa. Suurista kaupungeista top 20:een ylsivät 
HSY, Oulu, Tampere ja Lahti.

Lähde: Suomen Vesilaitosyhdistys Yle Uutisgrafiikka
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Lähde: Suomen Vesilaitosyhdistys Yle Uutisgrafiikka

Kalleinta kerrostalovettä oli Parikkalassa. Se oli vertailun hinnakkain 
myös 2015 ja 2016. Myös Kemiönsaaren vesi on sijoittunut hinnakkaim-
paan päähän aiemminkin.
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Veden hinta Jyväskylässä on herättänyt useaan otteeseen huomiota mo-
nialayhtiön muodostamisen jälkeen. Esimerkiksi seuraavasti Ylen uuti-
sissa vuonna 2012.

Kiinteistöyhdistys: Jyväskylän vesi törkeän kallista54

Kalliista vedestä moitittu Jyväskylä pitää edelleen kärkipaikkaa Kiinteis-
töyhdistyksen vertailussa. Vesi on Jyväskylässä reilusti yli puolet kalliim-
paa kuin Helsingissä ja lähes puolet kalliimpaa kuin suurissa kaupun-
geissa keskimäärin.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys on tuohtunut Jyväskylän veden hin-
taan aina siihen mittaan asti, että se harkitsee toimenpidepyyntöä kil-
pailuvirastolle.

- Yli puolet veden hinnasta muodostuu kaupungin Jyväskylän Ener-
gialta perimistä koroista. Kiinteistöyhdistys harkitsee pyytävänsä Kil-
pailuvirastoa selvittämään kaupungin yhtiöstään pumppaaman tuoton 
kohtuullisuutta, toteaa Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen toiminnan-
johtaja Paavo Jussila yhdistyksen tiedotteessa.

Keski-Suomen Energiatoimistosta arvellaan, että Jyväskyläläiset maksa-
vat veden hinnassa poliittisia päätöksiä. Veden hinta alkoi nousta eri-
tyisesti vuoden 2005 jälkeen, kun Jyväskylän kaupunki möi vesiliiketoi-
minnan Jyväskylän Energialle. Vuodesta 2009 veden hinta on noussut 
kolmanneksella.

- On sanottu, että Jyväskylä peri kuntaliitoksissa melko heikkokuntoi-
sen vesi- ja viemäriverkoston. Se vaatii investointeja. Toinen tekijä on 
se, että kun Jyväskylän Energia osti vesiliiketoiminnan, kauppahinta oli 
korkeahko. Se investointi taas pitää kattaa, sanoo Energiatoimiston toi-
mitusjohtaja Asko Ojaniemi.

Jyväskylän Energian  verkkosivujen  mukaan kuutiometri vettä maksaa 
Jyväskylässä 1,94€. Esimerkiksi Tampereella  hinta on 1,11€ kuutiomet-
riltä ja Lahdessa 1,24€ kuutiometriltä.

Kallis vesi nostaa Jyväskylän Kiinteistöliiton asumiskuluvertailun toisek-
si kalleimmaksi. Edellä on vain Turku.

Asumiskustannusten ero Jyväskylän ja vuosia vertailun edullisimpana 
säilyneen Oulun välillä on jatkuvasti kasvanut. Nyt oululainen perhe sel-
viää 50 neliön kaksiossa 380 euroa pienemmillä asumiskustannuksilla 
vuodessa kuin jyväskyläläinen perhe vastaavassa asunnossa.

54  https://yle.fi/uutiset/3-6300473, julkaistu 19.9.2012 klo 10.59, päivitet-
ty 18.2.2015 klo 16.32, luettu 8.10.2019.
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Kiinteistöliiton selvityksessä verrattiin syyskuussa samanlaisen ns. in-
deksitalon kiinteistöveroja sekä kaukolämpö-, vesi-, sähkö- ja jätemak-
suja. Vertailussa mukana olevat verot ja maksut vastaavat yli puolta 
asunto-osakeyhtiöiden hoitokuluista.

Tarvittaisiinko sitten alaa valvomaan regulaattoria esimerkiksi Englan-
nin tapaan? Näin Hahto kiteyttää asiaa.55

55  Hahto Milja, 2005, Vesihuollon toimintaympäristön tulevaisuus: Luovien muutos-
ten virrassa.
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Lepola kirjoittaa asiasta seuraavasti:

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuoltolaitokset saavat tuottaa 
omistajilleen enintään kohtuullista tuottoa. Kohtuullisen tuoton määrää 
ei ole kuitenkaan laissa määrätty eikä omistajilleen voittoa tuottavien 
vesihuoltolaitosten tuottoa pystytä yksiselitteisesti valvomaan tilinpää-
töstietojen perusteella. On monia tapoja saada vesihuoltolaitos tuotta-
maan voittoa omistajalleen. On esitetty, että jotkin kunnat saavat suu-
ria tuottoja vesihuoltotoiminnasta samaan aikaan, kun saneerausvelka 
laitoksilla ja verkostoissa kasvaa. Joissakin Euroopan maissa vesihuolto 
on taloudellisesti reguloitu eli vesihuoltolaitosten taloutta ja hintoja asi-
akkaille valvotaan laitoksen ulkopuolelta, jotta vesihuolto välttämättö-
myyspalveluna on kuluttajille oikeudenmukaista ja läpinäkyvää. Lisäksi 
regulointi auttaa myös päättämään vesihuollon maksuista, sillä usein ve-
sihuollosta perittävät maksut ovat myös liian alhaisia, koska poliittisille 
päättäjillekään vesihuoltolaitosten talous ei ole läpinäkyvää eikä mak-
sujen määrittely kuluttajille selvää. Eri Euroopan maissa on kuitenkin 
erilaisia käsityksiä siitä, tulisiko alaa reguloida taloudellisesti ja miten 
yksityisen sektorin tulisi osallistua vesihuollon tuottamiseen. Yksityisen 
sektorin osallistuminen vesihuoltopalveluiden tuottamiseen vaihteleekin 
paljon maittain. Regulointi voidaan tehdä taloudellisesta näkökulmas-
ta tai tunnuslukujen avulla. Tavallisesti vesihuoltolaitoksia reguloidaan 
hintakaton tai kohtuullisen tuoton perusteella. Vesihuolto-omaisuuden 
arvostustapa vaihtelee maittain ja omaisuuden arvo on arvioitu muun 
muassa uusien investointien, hankintahinnan tai markkina-arvon pe-
rusteella. Taloudellisia regulaattoreita ovat muun muassa Englannin ja 
Walesin vesihuoltopalveluja reguloiva Ofwat sekä Portugalissa toimiva 
ERSAR.56

Reguloinnin tarve Suomessa?

Vesihuollon yksityistämisen buumin takana oli  Margaret Thatcherin 
pääministerikauden uusliberalismin opit ja niiden mukainen Walesin ja 
Englannin vesihuollon  myynti yksityisille yrityksille. Toteutettujen sel-
vitysten mukaan brittien vesipalvelujen laatu heikkeni ja hinnat nousivat 
ja tilanne vaati regulaattorin Ofwatin  perustamistavuonna  1989.

Jermo Hukka kirjoittaa asiasta näin: ” Britanniassa  vesihuollon infra-
struktuurin tilaksi arvioitiin B (asteikolla E-A). Lisäksi Britanniassa! 
arvioitiin vesiturvallisuuden tilaksi 4 (asteikolla! 0-10) johon osaltaan 

56  LEPOLA, KARIN 2014. Vesihuoltolaitosten arvonmääritys - verkostojen jälleen-
hankinta-arvon määritys yhtenevin periaattein. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, 
Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma, diplomityö.
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vaikuttaa ikääntyvän infrastruktuurin tila. Englannissa ja Walesissa kan-
sallinen tarkastusvirasto (National Audit Office) on todennut, että ta-
lousveden tarvetta ja vuotoa koskevissa tiedoissa on perustavaa laatua 
olevia heikkouksia. Tarkastusvirasto suositteleekin, että valvontaviras-
ton (OFWAT The Water Services Regulation Authority) pitäisi jatkaa 
vesihuoltoyhtiöiden painostamista, jotta ne tuottaisivat parempaa tietoa 
veden kulutuksesta ja vuotovesistä. Nykyinen toimintaympäristö kiin-
nittääkin huomiota lyhyen aikavälin  kustannuksiin pitkäaikaisen  kes-
tävyyden  ja  asiakkaiden tarpeiden kustannuksella. Tällöin ei yksinker-
taisesti voida  huomioida ongelmia,  jotka vaativat investointeja viiden  
vuoden sääntelyjakson jälkeen. Pitkällä aikavälillä vesihuoltosektori ei 
ehkä voi olla taloudellisesti kestävällä pohjalla, jos  nykyinen toimintara-
kenne ja valvonta pidetään ennallaan.

Vesihuoltoyhtiöiden  taloudellista toimintaa säätelevä  valvontaviran-
omaisen  (OFWAT) hintatason  määrittämisprosessilla  on  ollut  eräs  
ikävä  seuraus.    Investointien  hidastumisen vuoksi,  joka  ilmenee  jo-
kaisen  arvioinnin  yhteydessä  – yhdistettynä  vuoden  2009 luototus-
vaikeuksiin  – jotkut  alihankkijat  ja  monet  kokeneet  työntekijät  ovat  
jättäneet sektorin. Tätä kokemuksen ja asiantuntemuksen jättämää auk-
koa ei ole paikattu ja se on riski koko vesihuoltosektorin tulevaisuudelle 
Myös  eräs  vesiyhtiöistä  totesi,  että  sääntelyn  rakenteissa  on  lukuisia  
rajoitteita,  jotka potentiaalisesti  vaarantavat  infrastruktuurin  pitkäai-
kaisen  toimintavarmuuden.  Nykyinen vesihuoltosektorin  taloudellisen  
toiminnan  sääntely  voi  rohkaista  lyhyellä  aikavälillä tehtäviin  säästöi-
hin  sen  kustannuksella,  että  infrastruktuuria  ylläpidetään  ja  paran-
netaan vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin.”57

Maailmanpankki suosittelee yksityistämistä muodossa, jossa yksityinen 
rakentaa infrastruktuurin sekä myös pyörittää toimintaa määrätyn ajan. 
Yleensä sitten toiminta siirretään pitkän sopimuskauden jälkeen julki-
selle sektorille. Yleensä näissä tapauksissa voitot koituvat yksityiselle 
sektorille ja riskit julkiselle sektorille. Yksityistäminen onkin  saanut  ko-
vaa vastustusta kaikkialla, Boliviassa  2000 mellakat johtivat kuolemaan. 

Suomessa ei tällaisia kehityskulkuja ole nähtävissä.  Kumminkin vesi-
huoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportissa (työryhmämuistio 
MMM 2010:6) kiinnitettiin huomiota mm. tarpeeseen lisätä talouden 
läpinäkyvyyttä. Raportin  mukaan tähän päästäisiin mm. säätämällä kai-
kille vesihuoltolaitoksille sekä niille vettä toimittaville tai laitosten jäte-
vesiä käsitteleville laitoksille velvoite laatia vesihuoltoa ja huleveden vie-

57  Jarmo J.Hukka 2013, Vesihuolto vihreän talouden aikakaudelle. http://www.
cadwes.com/wp-content/uploads/2014/02/Hukka_Vesihuolto-vihre%C3%A4n-talouden-ai-
kakaudelle_FINAL.pdf
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märöintiä koskeva tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi säädettäisiin 
vesihuoltoa koskevan tilinpäätöksen tarkastamisesta ja tilinpäätöksen, 
toimintakertomuksen, toimitusehtojen ja tunnuslukujen julkaisemises-
ta. Läpinäkyvyyttä lisättäisiin myös vesihuollon tietojärjestelmän avulla. 
Tämä sääntely aiheuttaisi lisävaatimuksia mm. monialayrityksille, joilla 
on myös muuta toimintaa vesihuollon lisäksi.58

Olisiko myös Suomessa tarvetta regulaattorille, joka tarkastelisi, että 
kohtuullinen tuotto ei ylity, saneeraukseen käytettäisiin riittävä määrä 
resursseja ja että eri tavoilla organisoitu vesihuolto olisi samalla tavalla 
läpinäkyvää ja vertailukelpoista keskenään olennaisten tunnuslukujen 
kannalta? Nyt esimerkiksi osakeyhtiömuotoisen ja kunnan liikelaitoksen 
vertailua on vaikea tehdä, sillä ne toimivat osin eri lainsäädännön alaisi-
na. Myös niiden verotus on osin erilainen. 

Koska on kyse pitkälti luonnollisesta monopolista, vaikuttaisi siltä, että 
ainakin jonkinasteiselle regulaattorille olisi tarvetta. Näin saataisiin hy-
vässä tapauksessa yhteismitallisuutta lisää alalle, huonoimmassa tapauk-
sessa vain lisää byrokratiaa ellei regulaattorilla olisi riittäviä toiminta-
valtuuksia. Ulkomaiden varoittavat esimerkit on syytä ottaa tarkkaan 
huomioon. Mikä sitten voisi olla tällainen regulaattori Suomessa?  Se jää 
jatkopohdinnan kohteeksi. Jyväskylän esimerkkiä tarkasteltaessa nousee 
kyllä päällimmäiseksi ajatus, että etenkin monialayhtiöiden regulaatio-
ta olisi syytä kiristää tavalla tai toisella, jotta vesihuollon asema säilyisi 
vahvana ja nimenomaan turvallisen vesihuollon tuottajana asukkaille 
alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti eikä kehnon kuntatalouden lypsy-
lehmänä.

58  https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka/vesihuolto/vesihuol-
tolaitoksen-yhtioittaminen, luettu 8.10.2019.
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4. Vesihuoltolaitoksen organisaatiomuodot 
ja uusi organisaatio59

Uuden vesihuoltolaitoksen organisaatiomuotoon liittyvät kysymykset 
tulisi ratkaista aikaisessa vaiheessa. Organisaatiomuodot ovat yleisim-
min kunnallinen liikelaitos tai osakeyhtiö. Huomioitava asia on yhti-
öittämiseen liittyvät varainsiirto-, tulo-, ja arvonlisäveroseuraamukset. 
Verottajalta on tarpeen hakea verotuksen ennakkoratkaisua, jota on 
haettava kullekin verolajille erikseen, mutta sitä on järkevää hakea en-
nen kaikkea varainsiirtoverotuksesta ja tarvittaessa tulo- ja arvonlisäve-
rotuksesta.

Liikelaitos60

Liikelaitos on yleensä yhden kunnan omistama laitos, joka on julkisoi-
keudellinen ja osa kuntaa ja siihen   sovelletaan kuntalakia ja kunnallis-
hallinnon keskeisiä sääntöjä ja periaatteita. Sen tarkoituksena usein on 
ensi sijassa tuottaa yhteiskunnallisia palveluita. Liikelaitoksen ohjaus ta-
pahtuu   kunnanvaltuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten 
tavoitteiden avulla.  Johtokunta taikka kunnanhallitus voivat asettaa lii-
kelaitokselle sitovia tavoitteita. Käytännössä liikelaitoksen tehtävänä on 
tuottaa budjetissa mainittu ylijäämä kunnalle. Kunnallisen liikelaitos-
mallin etuna on vapautus tulo- ja varainsiirtoverosta. Liikelaitos on 
velvollinen maksamaan asetetun tuottotavoitteen mukaista korkoa 
tai ylijäämäpalautusta emokunnalle. 

Osakeyhtiö61

Osakeyhtiön toiminnan ensisijaiset päämäärät ovat yleensä liiketalou-
delliset ja sen toimintaa säätelee ensi sijassa osakeyhtiölaki (624/2006), ja 
lisäksi osakaskuntien kesken laadittavat osakassopimus, perustamissopi-
mus ja yhtiöjärjestys. Osakeyhtiöön ei sovelleta kuntalakia. Ohjaaminen 
perustuu osakeyhtiölain menettelyihin. Ylintä päätäntävaltaa käyttää 
yhtiökokous, joka valitsee hallituksen. Hallitus ohjaa toimitusjohtajaa. 
Osakeyhtiön rahoituksesta vastaavat sen toimielimet, hallitus ja toimi-
tusjohtaja. Rahoitus haetaan usein kunnan ulkopuolelta kilpailuttamalla 
(investoinnit) tai omistajalainalla.

59  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018. Anni Orkoneva, Tapani Eskola. 
2018. Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen. Vesihuoltolaitosyhdistyksen monistesar-
ja 52. Helsinki.
60  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
61  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
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Vesihuoltoyhtiötä perustettaessa on verotusnäkökulma huomioitava 
tarkemmin kuin liikelaitoksen kohdalla, sillä tuloverolain (1535/1192) 
nojalla osakeyhtiö on velvollinen maksamaan liiketuloksestaan tulove-
roa valtiolle. Osakeyhtiön päätöksistä ei voida kunnallisen vesihuoltolai-
toksen tavoin valittaen hakea muutosta. Tämä mahdollistaa liikelaitosta 
nopeamman päätöksenteon esimerkiksi hankinnoissa.

Osakeyhtiölain mukaisesti kaikkia osakkeenomistajia tulee kohdella 
tasapuolisesti. Mikäli joku omistajakunnista omistaa yli puolet yhtiön 
osakkeista, on yhtiö kunnan tytäryhtiö. Tytäryhtiötä koskevaa ohjeistus-
ta voi tällöin esiintyä kunnan konserniohjeissa. Konserniohjeissa ei kui-
tenkaan saa olla yhtiön osakas- ja perustamissopimuksen tai yhtiöjärjes-
tyksen kanssa ristiriitaisia määräyksiä. Mikäli taas kunnan omistusosuus 
yhtiöstä on alle puolet, toimii yhtiö kunnan osakkuusyhtiönä.

Kuntayhtymä62

Vesihuoltolaitostoiminnat voivat yhdistyä myös kuntayhtymämuodos-
sa. Suomessa on viisi tukkuvesitoimintaa harjoittavaa kuntayhtymää ja 
yksi vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä on 
organisaatiomuotona harvinainen. Loppuasiakkaille menevää sekä ve-
silaitos- että viemärilaitostoimintaa ilman tukkuporrasta harjoittavia 
kuntayhtymiä on vain yksi,  Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymä HSY, joka huolehtii neljän pääkaupunkiseudun kaupungin 
vesihuoltopalveluista. Tukkutoimijoista esimerkiksi Tuusulan seudun 
vesilaitos kuntayhtymä toimii hämmästyttävän kevyellä organisaatiolla, 
jossa mm. lähes kaikki laitoksen henkilöt voivat toimia päivystyksessä. 
Tämä moniosaajuus onkin pienen laitoksen vahvuuksia ainakin jos aja-
tellaan haavoittuvuutta ja resilenssiä.63

”Kuntayhtymät perustetaan kuntien keskinäisellä perussopimuksella 
(kuntalaki 78 §). Siinä sovitaan, miten jäsenkunnat järjestävät kuntayh-
tymän päätöksenteon. Kuntalain mukaan kuntayhtymä on jäsenkunnis-
ta erillinen, itsenäinen oikeushenkilö. Oikeushenkilönä kuntayhtymä on 
oikeustoimikelpoinen eli se voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia 
sekä käyttää puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa.

Tehtävän siirtyessä kuntayhtymälle yksittäinen kunta luopuu kuntayh-
tymän toimialaan kuuluvissa asioissa päätösvallastaan ja voi vaikuttaa 

62  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
63  Mm. Katko 2007.  
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asiaan kuntayhtymään valittujen yhtymäkokousedustajien tai muiden 
luottamushenkilöiden kautta. ”64

Kuntainliitto

”Lakiin kunnallislain muuttamisesta (979/92) perustuva vuoden 1993 
kuntayhtymäuudistus merkitsi paitsi kuntainliitto-nimen vaihtumista 
kuntayhtymä-nimeksi myös kuntayhtymien toiminnan perusteen muut-
tumista jäsenkuntien yhteiseksi sopimukseksi, perussopimukseksi. Uu-
distus on mahdollistanut suurempia vapauksia kuntayhtymähallinnon 
järjestämisessä ja toimielinten asettamisessa.”65

Osuuskunta66

Osuuskuntien sulautumisesta  tai osuuskunnan yritysmuodon muutta-
misesta säädetään osuuskuntalaissa (421/2013). Lisäksi aiheesta on jul-
kaistu mm. Kuntaliiton opas ”Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolai-
tokset ja kunnat” (2013).

Suomessa on pienten osuuskuntien lisäksi myös suuria vesiosuuskun-
tia, jotka huolehtivat kunnan keskustaajaman tai jopa koko kunnan ve-
sihuoltopalveluista. Näiden osalta vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 
liittyvät toimenpiteet ja huomioon otettavat asiat ovat varsin yhdenmu-
kaisia muiden edellä mainittujen organisaatiomuotojen kanssa.

Suurissa vesiosuuskunnissa on viime vuosina tapahtunut mm. kunnan 
viemärilaitostoimintojen yhdistämisiä vesiosuuskunnan toimintaan 
(Kannuksen Vesiosuuskunta) sekä vesiyhtiön (Lohtajan Vesihuolto Oy) 
yhdistämisiä vesiosuuskuntaan (Kannuksen Vesiosuuskunta).

Kuntaliitokset

Suomessa tapahtuu lähes vuosittain kuntaliitoksia, joiden yhteydessä ve-
sihuoltorganisaatioita yhdistetään. Vuoden 2018 alkaessa Suomessa on 
311 kuntaa. Kuntaliitoksen tarkoituksena on yleensä ratkaista kunnallis-
hallinnon ja -talouden ongelmia, tehostaa kuntaorganisaation toimintaa 
sekä varmistaa kunnallisten palvelujen saatavuus. Uuden yhdistyneen 
kunnan tehtävänä on muodostaa uusi vesihuollon toimintamalli, mikä 

64  http://www.kunnat.net/k_peruslistasivu.asp?-
path=1;55264;55275;117031;117102
65  http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?-
path=1;29;348;29462;31507;42743;42802
66  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
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vaatii uudelleen organisoitumista laitosten sisällä sekä taksojen, johto-
sääntöjen sekä erilaisten laitostoimintojen ja -järjestelmien, yhtenäistä-
mistä. Vesihuollon kannalta merkittäviä kuntaliitoksia ovat olleet muun 
muassa seuraavat:

· Kuopio (vuosina 2005-2017, 5 kuntaa) · Joensuu (v. 2009, 3 kuntaa) · 
Kouvola (v. 2009, 6 kuntaa) · Salo (v. 2009, 10 kuntaa) · Oulu (v. 2013, 6 
kuntaa) 67

Vesihuoltolaitokset ovat myös vapaaehtoisesti liittyneet yhteen ja pe-
rustaneet useamman kunnan omistamia vesihuoltoyhtiöitä ilman 
kuntaliitosta. Yhdistymisen taustalla voi olla esimerkiksi toiminnan 
alueellistaminen tai tarve yhdistää resursseja, mutta myös muita syitä 
löytyy, esimerkiksi metropolipolitiikka. Ylikunnalliset vesihuoltoyh-
tiöt vastaavat vesihuoltopalveluiden toteutuksesta omistajakuntiensa 
määrittelemällä toiminta-alueella. Joskus  tämä yhteistyö on johtanut 
myös kuntaliitokseen. Yhtiöt ovat myös voineet laajentua alkuperäisen 
toiminta-alueensa ulkopuolelle kuntiin, jotka ovat sittemmin liittyneet 
yhtiön osakkaiksi. Suurimpia ylikunnallisia vesihuoltoyhtiöitä Suomessa  
ovat: 68

· Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, HS-Vesi (perustettu v. 2001) · Kymen 
Vesi Oy  (perustettu v. 2007)

Kuntaliitoksessa liittyvien kuntien omaisuus, velat ja velvoitteet siirtyvät 
uudelle kunnalle. Tämä koskee myös kuntien vesihuolto-omaisuuksien 
yhdistämistä. Useimmiten kuntaliitossopimusten yhteydessä on sovittu, 
miten vesihuoltoasiat uudessa kunnassa järjestetään. Lisäksi on syytä 
sopia hulevesien hallinta. Huleveden hallinnasta on säädetty 1.9.2014 
voimaantulleessa vesihuoltolain muutoksessa sekä maankäyttö- ja ra-
kennuslain muutoksessa.

Mikäli liittyvissä kunnissa vesihuolto toimii liikelaitoksena tai kunnan ta-
seyksikkönä, vesihuolto-organisaatioiden yhdistäminen on suoraviivais-
ta. Yhdistyvien kuntien vesihuolto-omaisuus, velvollisuudet ja oikeudet 
siirtyvät sellaisinaan uuteen kuntaan ja sen vesihuoltolaitokselle. Uuden 
kunnan vesihuoltotoimintaa on luonnollisinta jatkaa vesiliikelaitoksena. 
Vesihuolto-omaisuudet siirretään suoraan kirjanpitoarvoistaan ja koska 
vastaanottavana laitoksena on kunnallinen liikelaitos tai taseyksikkö, ei 
kiinteän omaisuuden siirrosta tarvitse maksaa varainsiirtoveroa.

Mikäli liittyvien kuntien joukossa on sekä liikelaitos- että yhtiömuotoisia 
laitoksia, sovitaan kuntaliitossopimuksessa, jatketaanko uuden kunnan 

67  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
68  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
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vesihuoltotoimintaa liikelaitos- vai yhtiömuodossa. Pääsääntöisesti liit-
tyvien kuntien vesihuolto-omaisuudet ja osakeyhtiöiden osakkeet siirty-
vät uudelle kunnalle kirjanpitoarvoistaan. Jos omaisuuden siirto tapah-
tuu muulla kuin kirjanpitoarvolla, voi syntyä veroseuraamuksia.

· Mikäli uuden kunnan vesihuoltotoimintaa päädytään jatkamaan liike-
laitosmuodossa, kannattanee uusi liikelaitos rakentaa suurimman liitty-
vän kunnan liikelaitoksen pohjalle ja purkaa yhtiöt lakkauttamalla.

· Mikäli vesihuoltotoimintaa päädytään jatkamaan uuden kunnan omis-
tamassa yhtiössä, helpoin tapa on sulauttaa liittyvien kuntien yhtiöt. Su-
lautuvien yhtiöiden omaisuus ja velat siirtyvät uudelle yhtiölle kirjanpi-
toarvoistaan ja osakkeet jäävät kuntaan.

Entisten liikelaitosten tai taseyksiköiden omaisuus luovutetaan liiketoi-
mintakaupan tai siirron kautta uudelle yhtiölle joko apporttina, velaksi 
tai näiden yhdistelmänä. Omistajakunta määrittää kauppahinnan. Jos 
kauppahinta jää alle kirjanpitoarvon, kunnalle syntyy tappiokirjaus.

Useamman kunnan omistamat vesihuoltoyhtiöt69

Uudelle, perustettavalle alueelliselle vesihuoltoyhtiölle omaisuus voidaan 
siirtää joko liiketoimintakaupalla, liiketoimintasiirtona tai sulautumisen 
kautta. Liiketoimintakauppa on yleisimmin käytetty tapa kunnallisten 
vesiliiketoimintojen siirtämiseen yhtiölle. Yhdistyvät liikelaitokset myy-
vät vesihuolto-omaisuutensa vesihuoltoyhtiölle. Kauppahinta määräytyy 
omaisuuden käypien arvojen perusteella. Tämä vaatii omaisuuden uu-
delleen arvostamista ja kunkin osakaskunnan vesihuolto-omaisuus tulee 
arvostaa samoilla periaatteilla.

Kauppahinta on myyjälle veronalaista tuloa. Liiketoimintakaupan yhtey-
dessä uusi yhtiö on velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa siirrettä-
vistä kiinteistöistä, rakennuksista ja rakenteista 4 % ja osakkeista 1,6 %. 
Rakennuksia ja rakenteita on kuitenkin usein jätetty kunnan omistuk-
seen, jolloin kunta voi periä niistä vuokraa. Arvonlisäveroseuraamuksia 
ei omaisuuden siirrosta yleensä koidu, kun uusi vesihuoltoyhtiö jatkaa 
arvonlisäveronalaista vesihuoltoliiketoimintaa.

Liiketoimintasiirto on liiketoimintakaupan muoto, joka eroaa liike-
toimintakaupasta verotuksellisesti. Liiketoiminnan siirtoa koskevat 
säännökset edellyttävät, että koko vesihuoltoliiketoimintaan liittyvä 
omaisuus velkoineen siirtyy uudelle yhtiölle kirjanpitoarvostaan. Liike-

69  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
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toimintasiirron kautta uudelle yhtiölle tapahtuvasta omaisuuden luovu-
tuksesta ei koidu veroseuraamuksia, lukuun ottamatta varainsiirtovero.

Jos yhdistyvät vesihuoltolaitokset ovat jo valmiiksi yhtiömuotoisia, on 
sulautumisen kautta tapahtuva vesihuolto-omaisuuden siirto helpoin 
menettely. Näin yhdistyvien vesihuoltoyhtiöiden omaisuudet siirretään 
vastaanottavalle yhtiölle kirjanpitoarvoistaan ja sulautumisen kautta ta-
pahtuvasta omaisuuden siirrosta ei tavallisesti koidu veroseuraamuksia 
lukuun ottamatta varainsiirtoveroa.

Monialayhtiöt70

Mikäli päädytään yhdistämään vesilaitos energiayhtiöön, on yhdisty-
misprosessi melko sama riippumatta siitä, toimiiko vesihuoltolaitos jo 
yhtiönä vai liikelaitoksena. Tavallisesti  energiayhtiö on vanhempi ja va-
kiintuneempi ja lisäksi taseeltaan ja liikevaihdoltaan suurempi. Niinpä se 
toimii sulautumisessa tai liiketoimintakaupassa vastaanottajana.

Toimialakohtaisen tulosseurannan ja talouden läpinäkyvyyden kannalta 
voi olla kannattavaa muodostaa vesihuoltoyhtiöstä energiayhtiön tytä-
ryhtiö. Vesihuoltolain (VHL 20 §) mukaan kunnan tai yrityksen tulee 
kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista. Talouden eriyt-
tämisvaatimusta täsmennettiin vuonna 2014 erityisesti monialayhtiöitä 
silmälläpitäen. Vesihuoltoliiketoiminnan kustannukset on katettava ve-
sihuoltopalveluista perittävillä asiakasmaksuilla. Toimialojen välinen 
ristiinsubventointi monialayhtiöissä ei ole vesihuoltolain mukaan 
sallittua. Muun lainsäädännön pohjalta esimerkiksi energiayhtiö ja sen 
tytäryhtiönä toimiva vesiyhtiö voivat kuitenkin antaa konserniavustus-
ta toisilleen. Tytäryhtiömallia puoltaa se , että mikäli kunta päätyisi 
myymään energiayhtiön, voidaan tytäryhtiönä toimiva vesiyhtiö jät-
tää kunnan omistukseen. 71

Vesilaitoksen hallinnollinen muoto ja saneeraustoiminta

Vesilaitoksen organisaatiomuoto vaikuttaa myös omalta osaltaan ikään-
tyvän infran hallintaan. Esimerkiksi Ylöjärvellä on koettu osakeyhtiön 
sopivan hyvin vesihuollon toimintamuodoksi myös tässä suhteessa:

”Vaikuttaa positiivisesti päivän teemaan liittyen. Asiat ovat oman näpin 
alla eli päätetään itse kuinka asiaa (ikääntyvää infraa) aletaan hoitaa.  
Ennen kaupunki päätti, että investoidaan maksimissaan jollain sum-

70  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
71  Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018.
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malla ja se vaikutti heti vesilaitokseen - ja muuhunkin infraan. Nykyään 
konserni ei ole asettanut rajoituksia tuon suhteen eli paljonko saadaan 
investoida tulevana vuonna. Saadaan investoida niin paljon kuin halu-
taan, kunhan pysytään pystyssä. Kun jotain päätetään, niin se pystytään 
toimeenpanemaan heti. Operatiivisesti Oy on parempi toimintamuoto 
kuin kunnallinen liikelaitos. Toisaalta Oy-malli tuo haastetta talous-
suunnitteluun eli jos tehdään tulosta, niin tulos on verolla. Halutaan-
ko vedenkäyttäjiltä ottaa maksuja että voidaan maksaa valtiolle veroja. 
Lähtökohtaisesti ei haluta eli koitetaan tehdä nollatulosta. ”72

Vastaavia havaintoja on myös muualta:

”Saneerausmäärä on pysynyt melko vakiona ja tulee varmaan pysymään 
ainakin siihen saakka kunnes saamme saneerausohjelman valmiiksi. 
Sitten pitää vielä vakuuttaa yhtiön hallitus saneerausohjelman taakse. 
Euroja tullaan jatkossa seuraamaan. Aiemmin vesihuollon saneeraus-
kohteet ovat menneen aika lailla käsi kädessä kaupungin katusaneeraus-
ohjelman kanssa, jotka keskittyivät asuntoalueille. Tällöin saneeratut 
vesi- ja viemäriputket eivät olleet välttämättä niitä kaikkein tärkeimpiä. 
Viime vuosina, kun olemme pystyneet saneeraamaan enemmän runko-
linjoja ja huonokuntoisia linjoja olemme saaneet hukkavesiprosentin pu-
dotettua 25%:sta noin 9%:in.”73

Myös hallinnon kannalta osakeyhtiö on koettu hyväksi malliksi:

”Osakeyhtiö muoto on parempi hallinnon kannalta kuin liikelaitos. 
Tämä malli poistaa politikoinnin. Henkilökohtaisen vastuun myötä pi-
tää ajatella oikeasti yhtiön etua. Hallituksessa on seitsemän henkeä, 
joista puheenjohtaja on politiikan ulkopuolelta tullut asiantuntija, hal-
litusammattilainen. Kaksi jäsentä ovat kaupungin talousjohtaja ja elin-
voimajohtaja. Loput neljä edustavat neljää suurinta poliittista ryhmää. 
Luottamushenkilöillä on näin enemmistö hallituksessa. Lain mukaan 
kuitenkin toimitaan eli yhtiön etua ajattelemalla.” 74

Hukka ja Katko toteavat alueellisesta yhteistyöstä mm. seuraavaa: ”Alu-
eellisen yhteistyön mallia valittaessa tulee ottaa huomioon kaikkien osal-
listujien kannalta muun muassa tekniset mahdollisuudet yhteistyöhön, 
yhteistyöllä saavutettavat synergiaedut ja kustannussäästöt, verkoston 
kunto, pääomakustannuslaskenta, taksakysymykset, laitosten toimi-

72  Haastattelut 19.12.2017.
73  Julkaisematon muistio 15.3.2018.
74  Haastattelut 19.12.2017.
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vuus, työllisyys- ja henkilöstöpolitiikka, verotukselliset ja lainsäädännöl-
liset seikat sekä erityisesti asiakkaille koituvat hyödyt. 75

Alueellisen yhteistyön vaihtoehtoina voidaan pitää seuraavia: 1) ei tehdä 
mitään -strategia, 2) jatketaan nykyistä käytäntöä -strategia, 3) edetään 
asteittain -strategia, 4) rysäytetään kerralla -strategia, 5) myydään muille 
-strategia. 76

Ei tehdä mitään -vaihtoehto lähtee ajatuksesta, että kuntien välinen yh-
teistyö on joka tapauksessa liian vaikeaa eikä sitä sen vuoksi tule yrit-
tääkään. Jatketaan nykyistä käytäntöä -vaihtoehto pitää nykytilannetta 
riittävänä ja valmiina. Edetään asteittain -strategiassa ajatellaan, että 
on parempi kehittää yhteistyötä vähitellen olemassa olevien organisaa-
tioiden pohjalta. Rysäytetään kerralla -strategiassa voidaan esimerkiksi 
muuttaa perinteinen kunnallinen vesi- ja viemärilaitos suoraan alueelli-
seksi vähittäisosakeyhtiöksi. Myydään muille –strategiassa esimerkiksi 
ulkomaiset yritykset hoitaisivat toiminnan. Organisaatiomuodosta riip-
pumatta omistajille eli lähinnä kunnille tulee taata riittävä sananvalta 
suuremmissa linjakysymyksissä, jotka koskevat toiminnan tavoitteita.” 77

Ylikunnallinen yhteistyö

Sopimuspohjainen yhteistyö

Yhteistyötä eri vesilaitosten välillä on tehty aina tapauskohtaisesti ilman 
organisaatioiden yhdistämistäkin. Yhteistyöstä sovittu molempien osa-
puolten hyväksymällä sopimuksella. Yleensä toinen tarjoaa palvelun tai 
tuotteen, toinen maksaa tuottajalle saamastaan palvelusta tai tuotteesta.

”Sopimuspohjainen yhteistyö voi olla veden myyntiä ja ostoa tai jäteve-
den johtamista ja vastaanottoa. Tällainen yhteistyö on kahden kunnan 
välistä, mutta samalla kunnalla voi olla sopimuksia usean eri kunnan 
kanssa. Sopimukset voivat koskea veden tai jäteveden toimittamista tai 
vastaanottoa jatkuvasti tai tarvittaessa. Myös kriisitilanteiden veden-
toimituksesta on sovittu erikseen, jolloin verkostot on yhdistetty poik-
keustilanteita varten. Sopimuspohjainen yhteistyö on laajaa erityisesti 
suurempien laitosten ja niiden naapurikuntien välillä. Yleensä kunnat, 
joilla on paljon hyvälaatuista vettä myyvät sitä naapureilleen. Myös alu-
eellisilla tukkuyhtiöillä voi olla toimitussopimuksia kuntien kanssa.” 78

75  Hukka & Katko 1999.
76  Hukka & Katko 1999.
77  Hukka & Katko 1999.
78  Juhola 1995 teoksessa Salonen, Seppälä & Katko. 2003. 
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Alueellinen vesihuoltoyhtiö

”Kuntien omistamassa yhtiössä hallituksen valitsevat kunnat. Halli-
tuksen kautta kunnat voivat siis vaikuttaa toimintaan. Hinnoittelu on 
yhtenäistä koko toiminta-alueella ja toiminta on muutenkin kokonais-
valtaista, otetaan huomioon vesihuollolliset tavoitteet, eikä kunnallisia 
tavoitteita. Omistajakunnat takaavat alueellaan tarvittavien investoin-
tien lainat, muuten toimitaan tulorahoituksella.” 79

Tukkuyhtiö

”Tukkuyhtiössä kunnat eivät voi suoraan puuttua yhtiön toimintaan, 
vaan kuntien edustajat tekevät yhtiökokouksessa ehdotuksia yhtiölain 
suomissa puitteissa. Kustannukset jaetaan toimitetun veden mukaisesti. 
Kuntaraja on yleisesti kustannusten jakoperuste, mutta hinta on sama 
kaikille. Jätevesipuolella on myös aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 
jaettu kustannuksia. Investoinnit rahoitetaan vesimaksuilla, omistajien 
ei tarvitse rahoittaa.”80

Tukkuyhtiölle ei vesihuoltolain mukaan tarvitse määritellä varsinaista 
toiminta-aluetta.81

Aina yhteistyö ei onnistu

Ensimmäinen vedenhankinnan kuntayhtymä (kuntainliitto) perustettiin 
Raisio-Naantaliin vuonna 1954 ja ensimmäinen tukkumyyntiä harjoit-
tava ylikunnallinen vesiyhtiö Vesikolmio oy perustettiin 1968.82 Vuon-
na 2005 yleisimmät yhteistyömuodot Suomessa olivat sopimuspohjai-
nen yhteistyö, tukkuyhtiö ja kuntayhtymä.83 Näiden lisäksi alueellinen 
vesihuoltoyhtiö on myöhemmin perustettu esimerkiksi Kymen seudulle. 
Myös muita hankkeita on ollut ja on vireillä. 

Vuonna 2008 tehtyjen haastattelujen perusteella vesihuolto tuntui ole-
van kaupungin ja kuntien päättäjille myös osaltaan tunnepitoinen asia. 
Vesihuolto haluttiin pitää kunnossa ja se nähtiin myyntivalttina myös 

79  Salonen, Seppälä & Katko. 2003.
80  Salonen, Seppälä & Katko. 2003. 
81  TUUSULAN KUNTA Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen toimi 
24.11.2003 (www.tuusula.fi/liitetiedostot/materiaali_edit/1675.pdf)
82  Katko 1993
83  Ryynänen, A. 2005. Tutkimus Vakka-Suomen ja länsivyöhykkeen vesihuoltoyh-
teistyön
kehittämisestä. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 8/2005. 104 s.
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paikkakunnalle haviteltavan teollisuuden suuntaan. Yhteistyö puoles-
taan tuntui kariutuvan, jos asenne ei ollut neuvotteluissa kohdallaan. 
Yhtenä syynä oli, että yhteistyöneuvotteluiden pienempi osapuoli tunsi 
ettei heitä kuunneltu. Onnistuneet neuvottelut lähtivät ”me yhdessä” pe-
riaatteesta. Jos neuvotteluissa oli ollut jollain osapuolella ”me yksin jär-
jestämme” rooli, niin hanke kariutui helposti. Vaikka käytännössä usein 
suurimmalla osakkaalla oli päätäntävalta ja usein myös operointi vastuu, 
niin oli tärkeää, että pienet osakkaat saivat äänensä kuuluviin. Jos ei yksin 
niin ainakin ryhmänä isoa osakasta vastaan. Pienemmillä paikkakunnilla 
henkilökemiat saattoivat mennä esim. poliittisista syistä ristiin, mutta 
yleensä vesihuoltoa osattiin ajatella alueelliselta näkökulmalta. Vesihuol-
lon ammattilaiset usein toivoivat, ettei politiikka ”pääse sotkemaan” ku-
vioita. Asialleen omistautuneet poliittiset päättäjät, jotka eivät vaihdu 
turhan tiuhaan tahtiin nähtiin tärkeänä onnistumistekijänä hyvässä kun-
nallisessa vesihuollossa.84

Suomessa on esimerkkejä myös epäonnistuneista tai pitkittyneis-
tä hankkeista. Esimerkiksi Raiso jäi aluksi pois Turun Kakolanmäen 
jätevedenpuhdistamosta, mutta liittyi siihen epäonnistuttuaan omassa jäte
vedenpuhdistamisyrityksessä.  Raisiossa ehdittiin investoida oman puh-
distamon saneeraamiseen suuria summia euroja.  Hamina taas ei ole 
halunnut liittyä Kymen Vesi Oy:n toimintaan, koska heillä on poikkeuk-
sellinen asiakaskunta (kemianteollisuutta), jonka huomioiminen rahan-
jaossa kaikkia tyydyttävällä tavalla oli toistaiseksi ollut -neuvotteluista 
huolimatta- mahdotonta. 85 

84  Rajala 2008. VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN YHTEISTYÖ (YKY) 
5.5.2008a. Julkaisematon raportti.
85  Rajala 2008. VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN YHTEISTYÖ (YKY) 
5.5.2008a. Julkaisematon raportti.
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5. Esimerkki Espoo – ensimmäiset 
yhdistymissuunnitelmat
Espoossa tehtiin yhteistyötä naapurikuntien kanssa, erityisesti veden-
hankinnassa tarvittiin apuja ja yhteistyön avulla voitiinkiin taata veden 
riittävyys:  jo 1960-luvulla huomattiin, että Espoon kauppalan omat ve-
sivarat, joilla tarkoitettiin Bodomjärven ja Nuuksion Pitkäjärven sekä 
pohjavedenottamoiden vesivaroja, eivät tulisi riittämään vedentarpee-
seen 1970-luvulla. Tämän vuoksi Espoon kauppala yhdessä Helsingin 
maalaiskunnan86 kanssa liittyi Helsingin kaupungin raakavesiohjelman 
toteuttamiseen. Kesällä 1965 allekirjoitettiin ns. kolmisopimus, jonka 
katsottiin takaavan Espoolle riittävät vesivarat aina 1980-luvulle asti. 
Tämä oli ns. lähiohjelma ja tarkoitti Hiidenvedestä tapahtuvaa raakave-
denottoa. Kauko-ohjelman puitteissa kolmisopimuskunnat huolehtisivat 
myös pitkän tähtäimen vedenhankinnasta eli ryhtyisivät valmistelemaan 
raakaveden kaukosiirtoa Päijänteestä. Käytettävissä olevat vesivarat tuli 
jakaa siten, että vettä riittäisi kaikille kolmelle kunnalle.87 Lisäksi Helsin-
gin kaupungin kanssa tehtiin sopimus vesijohtoveden ostamisesta.88 

Kolmisopimuskuntien (Helsinki, Helsingin maalaiskunta myöhemmin 
Vantaa ja Espoo) yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin 22.1.1970. Sopi-
mus oli silloin Suomen laajin vesihuoltoalan yhteistoimintasopimus. Sii-
hen liittyi mm. Päijänne-tunnelin, yhteislaitoksen ja yhteisen syöttöjoh-
don rakentaminen sekä paikallisten vesivarojen yhteiskäyttö siten, että 
jokaisen kolmisopimuskunnan vedentarve pystyttäisiin tyydyttämään 
1970-luvulla ja tarvittaessa kauemminkin. Yhteisiä paikallisia vesiva-
roja olivat Vantaanjoki Hiidenvesi-tunneleineen, Espoon järvisäännös-
telyt sekä paikalliset pohjavedenottamot.89  Sopimus velvoitti Espoota 
rakentamaan pääsyöttöjohdon Pitkäkosken vesilaitokselta Espooseen ja 
investoimaan kolmasosan Silvolan alueelle vuosien 1974 – 1976 aikana 
rakennettavaksi kaavaillun kolmen kunnan yhteisesti omistamasta ve-
denkäsittelylaitoksesta. Vuonna 1971 rakentamisajankohtaa arvioitiin 
voitavan siirtää ainakin vuosille 1979 – 1981.90 Tarpeettomaksi ajatus 
todettiin kuitenkin jo vuonna 1974. Uuden laitoksen korvasi Helsingin 
jo toimivien vedenkäsittelylaitosten kapasiteetin lisäys. Päijänne-tunneli 
valmistui ja otettiin käyttöön 1982. Tunneli maksoi 530 miljoonaa mark-
kaa vuoden 1981 hintatasossa (noin 190 milj. euroa). Rakentaminen 

86  Myöhemmin Vantaa - Vantaan kauppala 1972 ja Vantaan kaupunki 1974.
87  VL VK 1965; Herranen 2001, 171.
88  KK 1965.
89  VL VK 1970.
90  VL VK 1969.
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rahoitettiin pääasiassa osakkaiden vesivarausten suhteessa maksamilla 
vuosittaisilla liittymismaksuilla.91 

Ensimmäiset fuusiosuunnitelmat 

Hallinnollisia muutoksia Espoossa ja kolmisopimuskuntien 
yhteishankkeita

Espoon Teknillisen viraston organisaatio muuttui voimakkaasti vuonna 
1974, kun sekä kaavoitus että kiinteistötoimi siirtyivät omiksi virastoik-
seen. Vesilaitos jäi uudistuneen teknisen viraston osastoksi, johon lisät-
tiin vesilaitostoiminnan lisäksi viemärilaitostoiminta. Virallisesti ”uusi” 
vesihuoltolaitos aloitti toiminnan 1.7.1974. Nimeksi tuli Espoon kau-
pungin vesihuoltolaitos ja edelleen vuodesta 1978 Espoon kaupungin 
vesi- ja viemärilaitos.92 

Hallinnollisiin muutoksiin liittyy laajempi kansainvälinen virtaus. Kan-
sainvälisesti julkisen sektorin uudistamisaalto alkoi 1970-luvulla. Ilmi-
östä käytetään yleisesti nimitystä uusi julkisjohtaminen eli New Public 
Management (NPM).  NPM on korostanut tarvetta pienentää julkisen 
sektorin kokoa sekä ottaa julkisessa organisaatiossa käyttöön yksityis-
sektorin johtamisperiaatteita ja – käytäntöjä. Suomessa NPM-reformia 
alettiin toteuttaa kuitenkin vasta myöhemmin, 1990-luvun alussa. Vin-
narin mukaan liiketoiminnan jonkinasteinen taloudellinen valvonta tai 
muun tyyppinen ohjaus näyttäisi olevan tarpeen olosuhteissa, joissa lii-
keylijäämää tuottava toiminta on sallittu. Erityisen tähdellisenä voidaan 
pitää käyttöomaisuuden pitkäaikaiseen hallintaan liittyvää ohjeistusta.93 

Kunnallinen osakeyhtiö hoitamaan Pääkaupunkiseudun vesi- ja 
viemärilaitostoimintaa?  1980–90-vaihteen yritys 

Ylikunnallisen vesihuolto-organisaation synnyttämistä ryhdyttiin pohti-
maan vuonna 1988. Pääkaupunkiseudun vesilaitosalan yhteistoimintaa 
seuraava ja koordinoiva kolmisopimustoimikunta, jonka kunnanhalli-
tukset asettivat jo vuonna 1965, antoi otsikolla ”Vesi- ja viemärilaitostoi-
minnan yhteistyön kehittäminen pääkaupunkiseudulla. Kolmisopimus-
toimikunnan ehdotus ja mietintö” esityksensä 18.11.1988.94

91  Herranen 2001, 171-177; Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 2006.
92   VL VK 1974.
93   Vinnari 2008.
94  Vesi- ja viemärilaitostoiminnan yhteistyön kehittäminen pääkaupunki-
seudulla.
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Päävaihtoehdot yhteistoiminnalle Helsingin, Espoon ja Vantaan vesi-
huollossa olivat joko toiminnan keskittäminen yhteistoimintaorganisaa-
tioon tai sopimuspohjainen yhteistyö vanhalta pohjalta. Yhteistoimin-
taorganisaatiovaihtoehtoina selvitettiin:

a) kuntainliitto 

b) YTV (Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta) ja 

c) osakeyhtiö.95

Kolmisopimustoimikunta oli selvittänyt uutta sopimuspohjaa vuodesta 
1983 alkaen. Sopimuspohjaisen yhteistoiminnan vaikeutena oli löytää 
kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Mietinnön mukaan yhteistoimin-
taorganisaatiolla päästäisiin suurempiin kustannussäästöihin kuin so-
pimuspohjaisella toiminnalla. Esitetyistä vaihtoehdoista vesi- ja viemä-
rilaitostoimintaan parhaaksi katsottiin osakeyhtiö. Vesihuollon luonne 
todettiin kuntarajoista riippumattomaksi. Vesihuolto on seudullista sekä 
vesiensuojelun että käyttö- ja kriisivalmiuden näkökulmista:

Vesi- ja viemärilaitostoiminnassa ei normaalisti tehdä sellaisia stra-
tegisia päätöksiä, joilla olisi yleistä seutupoliittista merkitystä ja joi-
den takia vähemmän liikelaitosluonnetta omaava kuntainliitto tai 
YTV olisi sopivampi organisaatiovaihtoehto. 96

Yhteistoimintaorganisaatio toimisi osakaskunnille palvelua myyvänä 
käyttöyhtiönä, joka vuokraisi osakaskunnilta vesi- ja viemärilaitosten 
käyttöomaisuuden. Kunnille jäisi sananvalta taksapolitiikassa sekä alu-
eellisten vesijohto- ja viemäriverkkojen rakentamisessa. Tämä toteutuisi 
parhaiten osakeyhtiömallissa.  Toimikunnan käsityksen mukaan Oy voisi 
aloittaa toimintansa jo 1990, jolloin vesi- ja viemärilaitosalan yhteistyö ja 
tulevaisuudenkehitys olisi varmistettu ”hyvissä ajoin ennen vuoden 1993 
loppua, jolloin nykyisen vesilaitossopimuksen voimassaoloaika päät-
tyy.”97

Valmistelutyöryhmän sihteerinä toiminut Rainer Lindberg Helsingin Ve-
destä kertoi vuoden 2008 huhtikuussa asian taustoista laajemmin, sekä 
kiteytti erot myöhempiin yhdistymishankkeisiin siihen seikkaan, että 
tässä ensimmäisessä vaiheessa Kauniainen ei vielä ollut mukana: 

Kolmisopimustoimikunnan ehdotus ja mietintö, 18.11.1988.
95  Ibid.
96  Ibid.
97  Ibid.
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Vuonna -88 tehtiin konkreettinen ehdotus. Mutta se ei edennyt mihin-
kään, vaan asia palautui tarkempia selvityksiä varten ja siihen otet-
tiin Kauniainenkin mukaan. Vuonna -91 tehtiin toinen esitys asiasta, 
jossa oli tosiaan Kauniainenkin mukana. Tämä oli jo vähän pidem-
mälle viety, esityksessä oli jopa perustamiseen liittyvää sopimusluon-
nosta. 98

Espoon paikallislehdessä Länsiväylässä99 alkuvuodesta 1989 oli pk-seu-
dun vesilaitosten yhdistämishankkeista useampikin kirjoitus. Esimer-
kiksi Areena-palstalla oli 26.2.1989 Mauri Kekkonen veronmaksajan 
ominaisuudessa kirjoittama mielipide asiasta. Hän oli töissä Espoon ve-
silaitoksella ja huolestunut Helsingin, Espoon ja Vantaan vesilaitosten 
mahdollisesta yhteen sulauttamisesta ja niiden seurauksista. Huolena oli 
myös mahdollinen osakeyhtiö, joka hoitaisi näiden kuntien vesihuollon.  
Kekkonen kertoi lokakuussa vuonna 2008, että henkilöstö oli yhdisty-
mistä vastaan ja pelkäsi mm. omien etujensa merkittävää huonontumis-
ta eikä nähnyt muutenkaan positiivisia puolia yhdistymishankkeessa.100

Osakeyhtiökeskustelu on herättänyt kunnissa pelkoa kunnallisen 
demokratian ja itsemääräämisoikeuden kaventumisesta. Myös työ-
paikkojen menettämistä pelätään. Espoon vesi- ja viemärilaitoksen 
johtaja Juha Valtakari pitää pelkoja aiheettomina ja toteaa, että ky-
symyksessä on organisaation selkiyttäminen yhteisissä hankkeissa, 
mutta kunnille jäisi päätösvaltaa esimerkiksi taksoista ja alueellisten 
verkostojen rakentamisesta.101 

Länsiväylä 5.3.1989 kertoi laajasti kerran vesihuollon yhdistämishank-
keesta pk-seudulla otsikolla ”Vesihuollon yhteisyritys ei uhkaa kunnan 
oikeuksia”.

Espoon vesilaitoksen johtaja Valtakari kertoi artikkelissa, että vesihuol-
lon yhteisorganisaatio on julkishallinnon kehittämistä. Kolmisopimus-
toimikunta oli yksimielisesti esittänyt asiaa kaupunginhallituksille. Kol-
misopimustoimikuntaan kuului Helsingin, Espoon ja Vantaan vesi- ja 
viemärilaitosten johtajat sekä YTV:n edustaja. Toimikunta oli heti työn-
sä aluksi asettanut yhteistoiminnan laajentamisen reunaehdoiksi muun 
muassa, että alueellisten verkostojen rakentamisesta päättäminen ja ra-
kentaminen ja taksapolitiikasta päättäminen jäisi edelleen kunnille. Uusi 
yhtiö sen sijaan olisi vastannut muiden pääyhteyksien sekä saneerausten 
toteutuksesta, laitoksista sekä rahoituksesta. Yhtiö olisi toiminut oma-

98  Lindberg 24.4.2008.
99  Länsiväylä kaupunkilehti on perustettu 1954. Ilmestyy edelleen 2019.
100  Kekkonen 7.10.2008.
101   Länsiväylä 5.3.1989.
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kustannushintaperiaatteen mukaisesti ja tulouttaisi kunnille kaupungin-
valtuuston päättämän vesitaksan ja omakustannehinnan välisen erotuk-
sen. 102 

Valtakari kertoi lehdelle, että tuotantolaitosten lopettamisesta ja ratio-
nalisoinnista tuleva henkilöstön pieneneminen tulisi tapahtumaan luon-
nollisen poistuman ja kaupunkien sisäisten siirtojen puitteissa. 103 Osa-
keyhtiömuotoinen yhteistyöorganisaatio pienentäisi Valtakarin mukaan 
pääyhteyksien seudullista investointitarvetta sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä. Lisäksi toimintavarmuus olisi parempi, sillä laitokset, ver-
kostot ja vedenhankintalähteet olisivat kaikki joko käytössä tai yhteisen 
varajärjestelmän osia. Myös ammatillinen tietämys, seuranta sekä hyö-
dyntäminen olisivat hänen mukaansa joustavampaa ja tehokkaampaa. 
Palkkapolitiikka olisi henkilöstön osalta joustavampaa ja tuloshakuisem-
paa kuin ennen.104

Tästä suunnitelmasta ja Valtakarin puheesta on selvästi havaittavissa 
uuden julkisjohtamisen eli New Public Management (NPM) ajatuksia.  
NPM:n mukaan julkisen sektorin kokoa tuli pienentää sekä ottaa jul-
kisessa organisaatiossa käyttöön yksityissektorin johtamisperiaatteita 
ja – käytäntöjä. Suomessa NPM-reformia alettiin toteuttaa juuri tänä 
ajankohtana, 1980–90-luvun taitteessa etenkin laman vaikutusten takia. 
Tähän liittyi myös laajempi kunnallishallinnon reformitarve. NPM:n 

102   Länsiväylä 5.3.1989.
103   Länsiväylä 5.3.1989.
104   Länsiväylä 5.3.1989.
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hengessä oli muun muassa Suomen hallituksen raportin (1994) tahol-
ta todettu, että perinteinen hyvinvointivaltiomalli valtion säätelemästä 
kuntien palvelutuotannosta oli saavuttanut rajansa ja tarvitsi kipeästi 
uudistusta. Kunnallishallinnon reformi Suomessa tähtäsikin näin lisää-
mään joustavuutta ja kuntien autonomiaa palvelujen tuotannossa hyl-
käämättä hyvinvointivaltion perusajatuksia.105  

Vinnarin mukaan tämä lähestymistapa tarkoitti muun muassa sitä, että 
kunnilla säilyi yhä vastuu keskeisten palvelujen, kuten vesihuollon, tar-
joamisesta kuntalaisille, mutta varsinainen palveluntuotanto oli sallittua 
delegoida toiselle julkiselle tai jopa yksityiselle taholle tai yhtiölle. Kun-
tien sallittiin myös ottaa käyttöön yksityisen sektorin taloushallinnon ja 
liikekirjanpidon malleja ja valmistaa pidemmän tähtäimen taloudellisia 
suunnitelmia ja budjetteja. Erityisesti vesihuollossa reformiin kuului 
entisten vesi- ja viemärilaitososastojen, laitosten tai yksikköjen uudel-
leenorganisointi itsenäisimmiksi yksiköiksi ja näiden uusien yksiköiden 
eriyttäminen kunnan kirjanpidosta. 106 Näin tapahtui myös Espoossa, 
vaikka Valtakarin kuvailemaa uutta, ylikunnallista yhtiötä ei syntynyt-
kään.

Kuten Vinnari toteaa, niin uudet lainsäädännölliset vaatimukset otettiin 
käyttöön vesisektorilla muun muassa asiakasmaksujen täydessä kustan-
nusvastaavuudessa.  Tähän liittyi oleellisesti niin sanottu kohtuullinen 
tuotto investoidulle pääomalle.  Toisin kuin energiasektorilla, vesisek-
torilla ei kuitenkaan perustettu erillistä valvontamekanismia tarkkaile-
maan vesimaksuja ja investoidun omaisuuden tuoton tulouttamisastet-
ta. 107

Edellä esitellyn Länsiväylän kirjoituksen mukaan vesihuollon kuntien-
välisellä yhteistyöllä oli pitkä perinne ja kaikille osapuolille oli edullisem-
paa toimia yhteistyössä kuin yksin. 

Syyskuussa 1989 Länsiväylä kertoi, että Espoon tekninen lautakunta ei 
puoltanut kolmisopimustoimikunnan mietintöä, joka esitti pk-seudun 
kuntien keskinäistä vesi- ja viemärilaitosyhtiötä. 108 Länsiväylä kertoi 
uutisessaan 24.9.1989 otsikolla ”Yhteistyötä voi kehittää muutenkin. 
Tekninen lautakunta ei tue kuntien vesiyhtiötä”, että lautakunnan päätös 
asiassa oli yksimielinen. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallituksel-
le, että jatkossakin yhteistyötä tulee hoitaa kuntien välisellä yhteistyöllä. 
Lautakunnan mukaan osakeyhtiömuoto, jota oli esitetty, ei toisi mu-

105   Vinnari 2008.
106   Vinnari 2008.
107   Vinnari 2008.
108   Länsiväylä 24.9.1989.
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kanaan uutta infrastruktuuria, koska olennainen vesihuollon osalta on 
jo rakennettu ja viittasi tässä vielä erikseen Päijänne-tunneliin, Viikin 
puhdistamoon ja meriviemäriin. Lautakunta korosti, että Espoon vesi- ja 
viemärilaitos oli kunnalle taloudellisesti merkittävä ja tuottava yksikkö. 
Lautakunta ei myöskään ollut tyytyväinen yhtiön hallinnon vahvaan hel-
sinkiläispainotukseen, sillä esityksen mukaan hallituksessa olisi 15 hen-
kilöä, joista Helsingistä 10, Espoosta kolme ja Vantaalta kaksi. 

Kolmisopimustoimikunnan esitys 9.1.1991

Kolmisopimustoimikunnan mukaan osakeyhtiömuotoinen yhteistoi-
minta olisi Espoolle ja Vantaalle edullisempaa ja Helsingille hieman 
kalliimpaa kuin sopimuspohjainen yhteistyö. Jatkossa kuitenkin yhteis-
työn hyödyt olisivat osakeyhtiömuodossa suuremmat kaikille ja lisäksi 
se mahdollistaisi rationaalisemman toiminnan, kun kuntarajat eivät olisi 
toiminnan esteinä. Alkuperäiseen suunnitelmaan oli nyt otettu mukaan 
Kauniainen.109

Pääperiaatteena kolmisopimustoimikunnan ehdotuksessa oli, että osa-
keyhtiö hoitaisi vesihuollon osakekuntiensa alueella, mutta verkostojen 
rakentamisesta kuntien alueilla vastaisi ja rahoittaisi ao. kunta. Kunta 
edelleen luovuttaisi vuokralle valmiin verkoston yhtiön hoidettavaksi. 
Kolmisopimustoimikunta esitti edelleen, että yhtiö vastaisi eri alueiden 
välisistä päävesijohdoista ja kokoomaviemäreistä, jotka olisivat yhtiön 
omaisuutta. Myös muut mahdolliset yhtiön investoinnit jäisivät yhtiön 
suoraan hallintaan.  Yhtiö sitoutuisi kuntien kaavoitus- ja rakennusoh-
jelmien mukaisesti rakentamaan päävesijohdot ja viemärit, mutta eri-
koistapauksissa myös osakaskunta voisi omalla kustannuksellaan raken-
taa päävesijohtoja ja viemäreitä, jotka yhtiö liittäisi pääverkostoihin.110 

Esityksen mukaan kukin kunta päättäisi itse oman alueensa vesi- ja jäte-
vesimaksuista. Yhtiön osakemääristä todetaan, että: ”Koska yhtiön tulot 
määräytyvät laskutettujen vesi- ja jätevesimäärien mukaan, tulisi osak-
keiden jakautua osakaskuntien kesken niiden alueelta laskutettujen vesi- 
ja jätevesimäärien suhteessa.” Hallituspaikat esitys jakaisi seuraavasti: 
Helsinki neljä, Espoo kaksi ja Vantaa kaksi. Puheenjohtaja valittaisiin 
Helsingin edustajista.111

109  Kolmisopimustoimikunnan esitys 9.1.1991.
110   Kolmisopimustoimikunnan esitys 9.1.1991.
111   Kolmisopimustoimikunnan esitys 9.1.1991.
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Taulukko 9. Osakkeiden, osakepääoman ja hallituspaikkojen jakautu-
minen vuoden 1991 esityksen mukaan. 112

OSAKASKUNTA OSAKKEITA KPL (%) OSAKEPÄÄ-
OMA milj. mk

HALLITUSPAIKKOJA 
KPL

Helsinki 667 (66,7 %) 13,34 4, joista yksi vali-
taan hallituksen 
puheenjohtajaksi

Espoo 175 (17,5 %) 3,50 2
Vantaa 149 (14,9 %) 2,98 2
Kauniainen 9 (0,9 %) 0,18 -
YHTEENSÄ 1000 (100 %) 20,00 8

Osakeyhtiön perustamiseen liittyviä vielä selvitettävinä asioina mainit-
tiin tonttivesijohtoihin ja – viemäreihin liittyvät kuntakohtaisten eri-
laisten määräysten yhdenmukaistaminen sekä jätevesien typenpoisto-
vaatimusten aiheuttamat kustannukset. Henkilöstön edut tuli esityksen 
mukaan turvata ja henkilöstön edustajalle varata paikka yhtiön hallituk-
sessa läsnäolo- ja puheoikeudella. Yrityksen nimeksi ehdotettiin Pääkau-
punkiseudun vesi ja viemäri Oy.113

Espoon kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 28.5.1991 kolmisopi-
mustoimikunnan ehdotusta ja päätti, että esitystä on tarkennettava eri-
tyisesti sopimuspohjaisen yhteistyön jatkamisen osalta. Se myös ilmoitti, 
että vertailuun oli otettava mukaan mahdollisuus yhtiöittää vesi- ja vie-
märilaitokset kunnittain siten, että kuntien omistamat vesiyhtiöt sopi-
musteitse järjestävät tarvittavan yhteistyön. Kaupunginhallitus määräsi 
myös Espoossa nimitetyn työryhmän tutkimaan mahdollisuudet yhtiöit-
tää vesihuolto Espoon Sähkö Oy:n mallin mukaisesti. Se määräsi tämän 
työryhmän tekemään kustannuslaskelmat talousveden tuottamiseksi 
Päijänne-tunnelin vedestä ”joko olemassa olevalla ja saneerattavalla tai 
kokonaan uudella talousveden tuotantolaitoksella”.114

Espoon kaupungininsinööri Martti Tieaho pyysi kirjeessään 11.6.1991 
Helsingin apulaiskaupunginjohtajalle Carl Johan Adolfssonille, että 

112   Kolmisopimustoimikunnan esitys 9.1.1991.
113   Kolmisopimustoimikunnan esitys 9.1.1991.
114  Espoon kaupunki, tekninen virasto, kaupungininsinööri Martti Tieahon 
   kirje Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajalle 11.6.1991.
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käynnistettäisiin neuvottelut sopimuspohjaisen yhteistyön jatkamises-
ta.115

Entä miten muistelevat hanketta aikalaiset, vesilaitosten palveluksessa 
olleet vesihuollon pitkän linjan ammattilaiset? Tieahon mukaan aloite 
yhdistymiseen tuli Helsingistä. Henkilöstöryhmien vastustus oli voi-
makasta, kun pelättiin mm. työpaikkojen menettämistä.116 Myös muut 
haastatellut henkilöt kertovat, että suunnitelmaa vastustettiin etenkin 
vesilaitosten henkilöstössä sekä Espoossa että Vantaalla. Myös ammatti-
yhdistykset vastustivat hanketta.

Vuoden 1991 ehdotus, jonka takarajana oli vuosi 1994, kaatui Espoon 
kaupunginhallituksessa. Lindberg kertoo asiasta:

Se kaatui siihen, että Espoon kaupunginhallitus päätti, että tähän ei 
lähdetä. Siinä oli tilanne, että nämä muut jäi odottamaan Espoota, 
koska tiedettiin, että Espoo on se vaikein. Ja ehkä huokasivat sitten 
helpotuksesta. Espoo asetti sisäisen työryhmän ja työryhmä ei kan-
nattanut jatkoa. Työryhmä ilmoitti, että näitä selvityksiä on täsmen-
nettävä ja niitä ”tarkennetaan erityisesti sopimuspohjayhteistyön jat-
kamisen osalta”. Tieahohan tässä oli vastaan koko hommaa. Espoon 
kaupungin lopullinen päätös oli hyvin lyhyt ja ytimekäs: tyyliin ”tätä 
yhteistyötä jatketaan sopimuspohjalta”. Tämä tapahtui loppuvuodes-
ta -91 ja lopullinen päätös tuli marraskuun lopussa. 117

Kun hanke vuonna 1991 kaatui, niin tehtiin uusi kolmisopimus.

Espoon Veden osalta silloinen toimitusjohtaja Pentti Sipi kertoo tilan-
teesta näin:

Yhdistäminen on ollut historiassa useassa vaiheessa esillä, Helsinki 
on aina silloin tällöin kysynyt, että lyödäänkö hynttyyt yhteen. Siitä 
oli viimeisimpiä elkeitä ihan tuossa -90-luvun lopulla, kun Helsingin 
apulaiskaupunginjohtaja Meinander kutsui meidät Helsingin kau-
pungintalolle neuvotteluun, eipä tiedettykään mikä on aihe kun men-
tiin sinne Vantaan Pertti Heinosen kanssa. Aihe oli se että esitettiin 
taas hynttyiden yhteen laittamista kun sieltä poistuttiin niin kumpi-
kaan ei nähty mikä se varsinainen hyöty olisi ollut, kun kummassakin 
oli siirrytty liikelaitokseen. Kun ajattelee Espootakin, asiakaskanta on 
200000 ihmistä ja periaatteessa isot vedenhankinta asiat oli kunnossa 
niin ei siinä nähty mitä siinä olisi voitu voittaa. Päinvastoin oli Es-

115  Ibid.
116   Tieaho 22.5.2008.
117   Lindberg 24.4.2008.
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poossa pelko että kun Helsinki lähti rakentamaan keskuspuhdistamoa 
että Espoo ja Vantaa joutuvat siihen maksumiehiksi mukaan.

Helsinki esitti hyödyksi lähinnä sen että voitaisiin henkilömääriä pie-
nentää. Ne jäivät loppujen lopuksi hyvin vähäisiksi, tietysti laskutuk-
sessa ja hallinnollisissa hommissa olisi voitu saada muutamia ihmi-
siä pois, mutta kun verkostot ovat niin laajat kuin ne on tässä kolmen 
kaupungin alueella, niin ei voitu ajatella että Vantaalta tai Helsingistä 
tulee mies tänne korjaamaan vuotoa kun se ei tiedä yhtään mitään tästä 
verkosta.

Olihan sellainenkin vaihe että meidät piti yhdistää Espoon Sähköön. 
Siinä oli takana yksi hyvin tuntemani poliitikko, joka kävi Ruotsissa ja 
siellä oli jossakin tehty sellainen osakeyhtiö, jossa oli sekä sähkö että 
vesi. Mutta homman nimi oli se että siellä ei ollut Sähkö eikä Vesi 
oy:tä vaan siellä oli tekninen sektori jossa ne olivat omina osastoinaan 
niin kuin teknisessä virastossa ja sitten ne pantiin yhdessä oy:ksi. Me 
käytiin Juha Valtakarin ja Tuija Rädyn kanssa useaan otteeseen Es-
poon Sähkössä ja kyllä siinä päädyttiin siihen että synergiaedut ovat 
aika vähäiset. 118

Vantaalla henkilöstö vastusti liitosajatuksia.119 Vantaalta Matti Suomi 
kertoi myös joutuneensa asian kanssa tekemisiin: Onneksi se kaatui 
omaan mahdottomuuteensa se koko juttu.120 

Tämä työnimeltään Pääkaupunkiseudun vesi- ja viemärilaitos Oy121 ei 
toteutunut ja sopimuspohjaista yhteistyötä jatkettiin. Espoo ja Vantaa 
lunastivat Helsingiltä tarvitsemansa kapasiteettiosuudet Helsingin ve-
denkäsittelylaitoksista. Espoon osuus oli 17 ja Vantaan 16 prosenttia. 
Helsinki asetti vedentoimituskatoksi Espooseen tuhat litraa sekunnis-
sa. Yhteisen vedenhankinnan varajärjestelminä olivat Vantaanjoen ja 
Hiidenveden vedenhankintajärjestelmät. Sopimuksen tultua voimaan 
Espoo ja Vantaa osallistuivat osuuksiensa mukaisesti Helsingin veden-
käsittelylaitosten, Silvolan altaan sekä varajärjestelmien uudis- ja sanee-
rausinvestointeihin. Espoo maksoi lunastushintansa eli 67 miljoonaa 
markkaa kolmessa yhtä suuressa erässä vuosina 1994 – 1996. 122

118   Sipi 31.3.2006.
119   Hosio 2.10.2006.
120   Suomi 12.10.2006.
121   HS 5.10.1991.
122   Länsiväylä 26.9.1993.
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Myös Kauniainen ja Espoo uusivat vuodelta 1975 peräisin olleen vesiso-
pimuksensa vuonna 1993. Lehtiuutisen mukaan Espoo sitoutui toimitta-
maan Kauniaisille vettä laitosmyyntinä erikoistariffilla. 

KUNNALLINEN LIIKELAITOS ESPOOSSA

Teknisestä virastosta muodostettiin vuonna 1993 tekninen keskus, joka 
samalla oli yksi ympäristön ja teknisten palveluiden toimialan keskuk-
sista. Vuoden 1993 aikana vesi- ja viemärilaitos toimi yhtenä teknisen 
keskuksen kolmesta pääalasta talonrakentamisen ja kunnallistekniikan 
ohella. Sen toimintaa johti teknisen lautakunnan alainen johtokunta.

Kaupunginhallitus päätti marraskuussa 1993, että vesi- ja viemärilaitos 
olisi vuoden 1994 alusta liikekirjanpitomallin mukaisesti toimiva kun-
nallinen liikelaitos. Samalla päätettiin, että vesi- ja viemärilaitos toimisi 
itsenäisenä liikelaitoksena kaupunginhallituksen alaisena. Käytännössä 
tämä tarkoitti muun muassa sitä, että vesi- ja viemärilaitoksen olisi hoi-
dettava kirjanpitonsa erillään kaupungin kirjanpidosta, samoin rahalii-
kenteen hoidossa olisi tullut muutoksia. Lisäksi päätettiin, että vesi- ja 
viemärilaitos toimi oman johtokunnan alaisena itsenäisenä liikelaitokse-
na kaupunginhallituksen alaisena. Samalla päätettiin myös vesi- ja vie-
märilaitoksen yhdestä keskeisestä toimintaperiaatteesta: vedenkulutusta 
tuli vähentää. Tämän toimintaperiaatteen toteuttaminen ei huolestutta-
nut laitosta, koska asiasta huolehtisivat veden ja jäteveden korkea hinta 
sekä arvonlisävero.123 

Tämän ajankohdan päätöksiä pohdittaessa on syytä muistaa, että Suo-
messa elettiin 1990-luvun alussa varsin vaikeaa lama-aikaa. Kuluja kar-
sittiin lama-aikana julkiselta sektorilta ajoittain varsin rajusti. Myös Es-
poossa oltiin saman ilmiön edessä. Lamaan liittyvänä myös erilaisten 
kunnallisten palveluiden yhtiöittäminen ja yksityistäminenkin nousi 
voimakkaasti esille.  Selvästi samoja ilmiöitä oli havaittavissa myös 2008 
alkaneessa lamassa.

Paikallinen sanomalehti Länsiväylä oli varsin kriittinen yhtiöittämistä ja 
yksityistämistä kohtaan. Esimerkiksi joulukuussa 1993 lehti totesi, että 
rakennemuutos kuului ajan henkeen. Espoossa oli jo pidemmän aikaa 
käyty keskustelua kunnallisten palveluiden kohtalosta. Konsulttien KHT 
Kari Manner ja varatuomari, verokonsultti Raimo Pallosen tekemässä 
selvityksessä yhtiöittämisestä ja konsernirakenteesta ”ei aiheutuisi Es-
poon kaupungille mainitsemisen arvoista haittaa”. Pikemminkin tilanne 
oli konsulttien mielestä päinvastoin ja ”kaikki näkökohdat puoltavat pi-

123   Räty 1994.
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kaista toimintojen liiketoimintojen yhtiöittämistä ja konsernirakenteen 
toteuttamista.” Selvitys koski mm. ruokahuollon liikelaitostamista, Es-
poon Sähkön ja vesi- ja viemärilaitoksen toimintojen yhdistämistä sekä 
teknisen keskuksen muuttamista pelkäksi suunnitteluttaja- ja rakennut-
tajaorganisaatioksi.124

Tuttua tekstiä sektorin ulkopuolisilta konsulteilta. Espoon Sähkön ja 
vesi- ja viemärilaitoksen toimintojen yhdistämistä konsultit eivät sen 
sijaan kannattaneet vaan sähkö ja vesi muodostivat oman erillisen osa-
keyhtiönsä heidän selvityksessään. 125

Saman päivän Länsiväylä kertoi myös, että kaupungin henkilöstöä vä-
hennetään ja Espoon Sähkö saneeraa rajusti peräti 20 prosenttia työvoi-
masta eli 100 työntekijää. Uolevi Itkosen pääkirjoituksessa todettiin, että 
”Espoon Sähkössä käy piilukirves” ja että hyväksi esimerkiksi kunnallisen 
yhtiön tehokkuudesta ja ”saneerausinnosta” käy Espoon Sähkö. Itkonen 
jatkaa:

Espoon Sähkö on ollut vuosikymmenet kaupungille erinomainen ra-
hasampo ja työntekijöille luotettava työnantaja. Rahasampo yhtiö on 
edelleen, mutta työnantajana se on menettämässä maineensa. Väen 

124   Länsiväylä 1.12.1993.
125   Länsiväylä 1.12.1993.

Kuva 11. Paikallinen sanomalehti Länsiväylä oli varsin kriittinen yhti-
öittämistä ja yksityistämistä kohtaan. (LV 1.12.1993)
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vähentämisen syyksi on esitetty energian kulutuksen vähentymistä ja 
onhan energian kulutus varmasti vähentynytkin, kun talvet ovat ol-
leet leutoja ja maassa on lama.  Mutta myöhäistä on Espoon Sähkön 
päättäjien herääminen. Lama ei jatku loputtomiin ja talvikin on al-
kanut tavallista kylmempänä. Joka tapauksessa oma energiayhtiöm-
me on esimerkillisesti näyttämässä sitä tietä mitä kunnalliset yhtiöt 
jo nyt kulkevat. Asiat yritetään hoitaa salaa ja huomaamatta, jotta 
ulkopuoliset eivät huomaisi mitään erityistä. Se on osa uutta kunnal-
lista demokratiaa.126

”Osakeyhtiö Espoo” – otsikoidussa pääkirjoituksessaan Itkonen myön-
tää, että Espoossa toimintojen tehostamisessa olisi kyllä parantamisen 
varaa, mutta yhtiöittäminen ja yhtiöiden myyminen eivät ratkaise on-
gelmia vaan tuovat uusia ongelmia. Poliittinen kontrolli ja vastuu häviäi-
sivät ja kunnallinen demokratia romuttuisi. Myös valtuuston merkitys 
jäisi Itkosen mukaan olemattomaksi ja kaupunkilaisten vaikutusmahdol-
lisuudet vähenisivät entisestään, kun kukaan yhtiöiden johdosta ei olisi 
poliittisesti vastuussa äänestäjilleen. Myös kuntalaisten tiedonsaanti vai-
keutuisi.127

Itkonen toteaakin, että yksityistämisen ja yhtiöittämisen aalto on ”levin-
nyt Espooseen kuin jokavuotinen influenssavirus” ja jatkaa:

Esitetty yhtiöittämismalli merkitsisi kunnallisen demokratian irviku-
vaa. Jos malli hyväksytään ei enää tarvita kunnallisvaaleja ja val-
tuutettuja. Pieni ammattijohtajien joukko pyörittäisi kaupunkia yhti-
öitten eduksi; kuntalaiset ja kuntalaisten etu eivät siinä pyörittelyssä 
paljoakaan merkitsisi. 128

Vesi- ja viemärilaitoksen sijoittuminen kaupungin organisaatioon täs-
mentyi vasta tammikuun 1994 aikana, kun valtuusto vahvisti uudet joh-
tosäännöt, joiden myötä vesi- ja viemärilaitos irtosi teknisestä keskuk-
sesta ja johtokunnasta tuli suoraan kaupunginhallituksen alainen.129 

Työrauha ei palautunut vesi- ja viemärilaitokselle tammikuun 1994 pää-
tösten myötä. Kaupunginvaltuusto oli talousarviokäsittelyn yhteydessä 
edellyttänyt suunnitelmat kahdesta vaihtoehdosta: 

1. piti valmistella suunnitelma yhteistyössä Espoon Sähkö Oy:n kanssa 
vesi- ja viemärilaitoksen toimintojen ja vesi- ja viemäriverkon suun-
nittelun siirtämisestä Espoon Sähkö Oy:n tehtäväksi

126   Länsiväylä 1.12.1993.
127   Länsiväylä 1.12.1993.
128   Länsiväylä 1.12.1993.
129  Räty 1994.



110

Monimuotoinen vesihuolto

2. vaihtoehtoisesti olisi tutkittava vesi- ja viemäröintilaitoksen yhtiöit-
tämistä omana osakeyhtiönään – jälleen kerran.

Käytännössä ensimmäinen vaihtoehto olisi tarkoittanut toimimista Es-
poon Sähkö Oy:n liiketoimintayksikkönä tai Espoon Sähkö Oy:n tytä-
ryhtiönä. Viemärisuunnittelun siirtäminen Espoon Sähkö Oy:lle olisi 
ollut kuitenkin jo topografisten syiden takia hankalaa, koska katu- ja vie-
märisuunnittelu liittyvät oleellisesti yhteen.130

130  Räty 1994.

Kuva 12. Yksityistämisen ja 
yhtiöittämisen aalto on ”le-
vinnyt Espooseen kuin joka-
vuotinen influenssavirus”. (LV 
1.12.1993)
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Martti Merra (Espoon kaupunginvaltuutettu, valtuuston neuvottelukun-
nan puheenjohtaja) muistaa asiasta käydyt keskustelut ja toteaa marras-
kuussa 2008, että synergiaetuja ei juuri löytynyt.131

Muutos ei olisi todennäköisesti ollut mitenkään hedelmällinen sillä 
kahden hyvin erilaisen toimialan synnystä saatavat synergiaedut jäävät 
yleensä hyvin pieneksi ja toimialojen yhteensovitus on hyvin vaikeaa. 
Tunnettuja epäonnistuneita eri toimialojen fuusioita löytyy runsaasti 
myös muualta Suomesta. Eräs tapaus suuren fuusion epäonnistumises-
ta on Imatran Voiman ja Nesteen fuusio Fortumiksi vuonna 1997 val-
tio-omistajan tahdosta. Fuusio purkautui käytännössä vuonna 2005, 
kun Neste Oil aloitti irtautumisen jälkeen itsenäisenä pörssiyhtiönä. 
Suomessa energiayhtiön ja vesilaitoksen yhdistyminen on toteutettu Jy-
väskylässä, jossa Jyväskylän Veden kaikki toiminnot siirtyvät 1.1.2006 
kaupassa Jyväskylän Energialle ja sen tytäryhtiöön JE-Urakointiin. Sel-
vää tutkimuksen perusteella kuitenkin on, että veden hinta ja sijoitetulle 
pääomalle vaadittu tuotto kaupungille tuloutettavaksi on noussut huo-
mattavasti fuusion jälkeen. Selvää on myös se, että tällainen fuusio ei 
toteutunut hallinnon läpinäkyvyyden periaatteiden mukaisesti.132 Nyt 
nähdyn ja tutkitun perusteella voidaan kyseistä fuusiota pitää varoitta-
vana esimerkkinä. 

Kunnallislain uudistaminen 1990-luvulla toi tullessaan uuden käsitteen, 
kunnallinen liikelaitos. Vuoden 1995 alusta Espoon vesi- ja viemärilaitos 
aloitti itsenäisenä kunnallisena liikelaitoksena, jonka kirjanpito hoidet-
tiin kaupungin kirjanpidosta erillisenä liikekirjanpitona. Samalla vesi- ja 
viemärilaitoksen johtokunta irrotettiin teknisestä lautakunnasta suoraan 
kaupunginhallituksen alaisuuteen. Muutosvyyhtiä ruvettiin purkamaan 
teknisen keskuksen kanssa sopimalla ostettavista palveluista ja niiden 
hinnoista.133 

Kuten todettu nämä muutokset on nähtävissä laajemman kunnallishal-
linnon reformin ja uuden julkisjohtamisen eli New Public Management 
(NPM) ajatuksia.  NPM on korostanut tarvetta pienentää julkisen sekto-
rin kokoa sekä ottaa julkisessa organisaatiossa käyttöön yksityissektorin 
johtamisperiaatteita ja – käytäntöjä.134 

Ylikunnallinen vesihuollon yhtiö tai vesilaitosten yhdistäminen ei ollut 
julkisuudessa esillä useampaan vuoteen. Vasta 7.5.1998 Helsingin Sano-
missa oli mielenkiintoinen uutinen otsikolla Helsinki ja Vantaa pyrkivät 

131   Merra 28.11.2008.
132   Vinnari & Näsi 2008; Vinnari 2008.
133   Räty 1994.
134   Vinnari 2008.
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yhteistyöhön vesijohtoverkon huollossa - Helsinki ja Vantaa suunnittele-
vat yhteistyön tiivistämistä vesi- ja viemäriverkkojen huoltotöissä:

Vantaan teknisen toimen johtaja Seppo Heinänen sanoo, että yh-
teistyötä voitaisiin tehdä mm. käytönvalvonnassa, pumppaamojen 
huollossa ja varallaolossa. Erityisesti kyseeseen tulisivat kaupunkien 
rajoilla olevat pumppaamot. ”Siellä rajat olisi järkevää unohtaa», 
sanoo Heinänen, jonka mukaan aloite yhteistyömahdollisuuksien 
selvittämiseksi tuli Vantaalta. 

Ensimmäinen kosketus oli viime vuoden lopulla. Toistaiseksi on liikut-
tu periaatteellisella tasolla, mutta lähiaikoina on tarkoitus selvittää, 
kuinka yhteistyö käytännössä toteutettaisiin. Mitään uutta yhtiötä tai 
muuta sellaista ei Heinäsen mukaan kuitenkaan olla perustamassa. 
Suunnitelmista on Heinäsen mukaan tarkoitus ”lähiaikoina” infor-
moida myös henkilökuntaa. 

Kunta-alan ammattiliiton Helsingin yhteistyöjärjestö KTV antoi eilen 
julkilausuman, jossa paheksuttiin ”jo joulukuussa käynnistettyä” Hel-
singin Veden ja Vantaan vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämissuunni-
telmaa. Järjestön puheenjohtajan Ari Lehtisen mukaan henkilökun-
ta olisi pitänyt ottaa jo hankkeen valmisteluvaiheessa mukaan. Koska 
näin ei - yhteistoimintasopimuksen vastaisesti - ole toimittu, järjestö 
valmistelee oikeudellisia toimia sopimuksen rikkomisesta. 

Helsingin Veden palveluyksikön johtaja Esko Hevonoja vakuuttaa 
Heinäsen tavoin, ettei koko laitosten yhtiöittämistä ole suunnitteilla. 
Sellainen hanke olisi Hevonojan mukaan poliittisesti niin mittava, et-
tei sitä Helsingin Vedessä voitaisi valmistellakaan.135

YHDISTYMISHANKKEET 2000-LUVULLA

Kunta- ja palvelurakenneuudistus eli ns. Paras-hanke asetettiin tou-
kokuussa 2005. Puitelaki tuli voimaan 23. helmikuuta 2007 ja on voi-
massa vuoden 2012 loppuun asti. Kunta- ja palvelurakenneuudistus on 
suurin kunnallishallinnon ja -palveluiden uudistus maamme historiassa. 
Kunnat toteuttavat uudistuksen yhteistyössä valtion kanssa. Uudistuk-
sen tavoitteena on vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, edistää uusia 
palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja 
valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtä-
väjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja 

135   Helsingin Sanomat, Kaupunki 7.5.1998, Erkki Aulio.
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tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja ta-
loudellinen perusta tulevina vuosikymmeninä.136

Rainer Lindberg kertoi huhtikuussa 2008, että valtion toivomuksesta 
valtakunnalliseen Paras-hankkeeseen liittyen vesilaitosten yhdistymis-
hanketta alettiin valmistella vuonna 2006:

Täähän liittyy Paras-hankkeeseen. Kuntaministeri Manninen pani al-
kuun, että joko pitää kuntia yhdistää tai ainakin yhteistyötä tehostaa 
nykyisestään. Perustettiin 14 eri työryhmää selvittämään mahdolli-
sia yhteistyön kehittämisvaihtoehtoja 2006 keväällä. Silloin valtuus-
tot pitivät yhteiskokouksen ja perustettiin pääkaupunkiseudun neu-
vottelukunta, jossa oli johtavat poliitikot ja kaupunginjohtajat näistä 
kunnista. Tosiaan 14 eri työryhmää oli ja yksi niistä oli tämä vesi- ja 
viemärilaitostoimintojen yhdistäminen. Tässä oli lähtökohta vähän 
erilainen kuin aikaisemmin, koska tässä paine tuli ulkopuolelta. Se 
tuli valtiolta ja nämä kaupunginjohtajat siihen enemmän tai vähem-
män sitoutuivat. Aiemmin kyse oli lähinnä kuntien yhteistyön intres-
seistä. 137

Tämä virkamiesryhmä antoi yhdistymisselvityksen marraskuussa 
2007.138 

Pääkaupunkiseudun vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistämisselvitys 
– työryhmän kannanotto, joka valmistui 23.11.2007, tarkasteli viittä eri 
vaihtoehtoa yhdistää vesihuolto pk-seudulla. Nämä vaihtoehdot olivat:

• kehitetty sopimusyhteistyö,

• osakeyhtiö,

• liikelaitoskuntayhtymä,

• operointiyhtiö, asiakassuhteet laitoksilla ja

• osakeyhtiö, verkostot vuokralla kunnilta.

Virkamiestyöryhmässä, joka antoi esityksensä marraskuussa 2007, mu-
kana ollut Vantaan kaupungininsinööri Urpo Vainio, totesi lokakuussa 

136  http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/025_paras/index.jsp, luet-
tu 2.10.2008; http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/
20080820PARASk/, esite_su.pdf, luettu 2.10.2008.
137  Lindberg 24.4.2008.
138  Lindberg 24.4.2008.
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2008 virkamiesryhmän päätyneen liikelaitoskuntayhtymään mm. pie-
nemmän veroriskin vuoksi verrattuna esimerkiksi osakeyhtiöön. 139 

Eri vaihtoehtojen arviointia ja pk-seudun vesihuollon visio

Työryhmä kirjoitti auki yhteisen tavoitteen: 

kaupunkien yhteisenä tavoitteena on seudun kansainvälisen kilpailu-
kyvyn ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen turvaamalla myös toi-
miva ja laadukas vesihuoltojärjestelmä koko pääkaupunkiseudulla. 
Vesihuoltoratkaisun tulee olla myös toiminnallisesti ja taloudellisesti 
tehokas kokonaisuus, joka tuottaa myös tulevaisuudessa kilpailuky-
kyiset vesihuoltopalvelut koko pääkaupunkiseudulla. 140

Loppuraportin liitteessä ”Helsingin perusteluasiakirja” todetaan omista-
jan ja sisäisen toiminnan näkökulmasta, että vesihuolto on hyvin pitkälle 
tuotantotoimintaa, myös verkostotoimintojen osalta. Kun yhteiset vesi-
huoltorakenteet ovat pääkaupunkiseudulla jo olemassa, hallitaan niitä 
tehokkaimmin yhteisen organisaation kautta. Yhdistäminen tuo kustan-
nussäästöjä mm. resurssien tarkoituksenmukaisen käyttämisen ja jaka-
misen kautta sekä hankintojen ja henkilöstöhallinnon osalta. Yhdistä-
mällä organisaatiot kilpailu osaavasta työvoimasta poistuu ja osaamisen 
kohdentaminen organisaation sisällä tulee helpommaksi. 

Samassa kohtaa listattiin yhteisen organisaation tuomat edut seuraavas-
ti:

·  Yhteinen organisaatio keskittää kokonaisvastuun pääkaupunkiseudun 
vesihuollosta selkeästi yhdelle organisaatiolle,

·  luo edellytykset seudun laajuisen asiantuntijaorganisaation ylläpitämi-
selle,

·  luo edellytykset toiminnan tehostamiselle ja kustannussäästöille suu-
ruuden ekonomian ja synergioiden ansiosta, mm.

poistamalla hallinnon päällekkäiset toiminnot

optimoimalla tuotantotoimintoja (säästöt investoinneissa)

yhtenäistämällä toimintatapoja, kuten esim. päivystyskäytännöt,

139  Vainio 27.10.2008.
140  PKS yhteistoiminnan kehittäminen. Työryhmä 10: Vesi- ja viemärilaitos-
ryhmä 

Loppuraportti 23.11.2007.
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sekä

·  vastaa parhaiten kiristyvään kilpailuun osaavasta työvoimasta.

Uutena motivaationa varhaisempiin yhdistymishankkeisiin Helsingin 
perusteluasiakirjassa nostettiin esille henkilökunnan eläköityminen: 
”Parhaillaan käynnissä olevan eläköitymispiikin ansiosta järjestelyn to-
teuttamiseen on avautunut poikkeuksellisen hyvä tilaisuus, jota ei tulisi 
menettää.”

Helsingin perusteluasiakirjassa nostetaan esimerkkeinä toteutettuja ja 
suunnitteilla olevia yhdistymishankkeita. Myönteisinä kokemuksina 

Kuva 13. Esitettyjen vaihtoehtojen heikkoudet samassa taulukossa. (VE 
0+ Kehitetty sopimusyhteistyö, VE A Osakeyhtiö, VE B Liikelaitoskun-
tayhtymä, VE C Operointiyhtiö, asiakassuhteet laitoksilla, VE D Osa-
keyhtiö, verkostot vuokralla kunnilta). (PKS yhteistoiminnan kehittämi-
nen. Työryhmä 10: Vesi- ja viemärilaitosryhmä Loppurapotti.23.11.2007. 
Liite 3.)
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mainitaan Hämeenlinnan ja Kotkan sekä Tukholman kunnan alueet. 
Käynnissä olevista päätetyistä yhdistymishankkeista mainitaan Malmön 
ja Lundin vesihuoltolaitosten yhdistymisestä vuoden 2008 alussa. Lisäk-
si todetaan, että Suomen valtion viranomaiset tukevat tämänsuuntaista 
kehitystä ja pääkaupunkiseudun tulisi toimia tässä esimerkin näyttäjänä 
muulle Suomelle. 

Helsinki kommentoi myös, että:

· Laitosten yhdistyminen olisi yksinkertaisinta vesihuollon toiminnan 
tehostamista

pääkaupunkiseudulla, koska se poistaisi laitosten välisen nykyisen so-
pimusvyyhdin,

joka ei itsessään lisää kustannus-laatusuhdetta.

·  Vesihuoltolain uudistus tuo toimialalle monia haasteita, joiden to-
teuttaminen

onnistuu parhaiten yhteisellä organisaatiolla. Vesihuoltolain yhtenä 
tarkoituksena

on nimenomaan lisätä alueellista yhteistyötä.

·  Laitosten toimintatavoissa ja –kustannuksissa on eroavuuksia, joi-
den selvittely

voidaan haluttaessa käynnistää yhteistyönä jo ennen yhdistymisen 
toteutumista.

·  Toimintojen yhdistämisestä saatavat hyödyt kohdentuisivat ensisi-
jaisesti Espoolle,

Vantaalle ja Kauniaisille. Hyödyt Helsingille eivät ole yhtä merkittä-
viä.

Selvitettäviä asioita, joita yhteisen organisaation perustamiseen liittyen 
olivat Helsingin lausunnossa:

·  Henkilöstön asemaan liittyvät asiat sen siirtyessä yhteiseen organi-
saatioon vanhoina työntekijöinä (henkilöstösopimus).

·  Kaupunkien kolmansien osapuolien (muut kunnat, vesihuoltolaitok-
set, kuntayhtymät sekä Pääkaupunkiseudun Vesi Oy) kanssa tekemi-
en vesihuoltoa koskevien sopimusten siirtäminen yhteiselle organisaa-
tiolle.
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Espoon, Vantaan ja Kauniaisten lista näistä selvitettävistä asioista oli 
huomattavasti pidempi. Niiden näkemys toimintojen yhdistämisestä 
nostaa esille asiakkaan ja asukkaan näkökulmaa:

Asiakkaan ja kuntalaisen tärkeimmät odotukset vesihuoltolaitokselta 
ovat laadukkaat ja luotettavat tuotteet, toimintavarmuus ja edulliset 
hinnat. Yhteisellä organisaatiolla on tässä suhteessa etunsa mm. isom-
man mittakaavan ja yhteistuotannon muodossa. Yhteinen organisaa-
tio voi panostaa erillisiä laitoksia enemmän mm. asiakasviestinnän 
kehittämiseen. Toisaalta kentällä tapahtuva ”asiakaspalvelutoimin-
ta” edellyttää läheisyysperiaatetta ja hyvää paikallistuntemusta, joka 
toteutuu parhaiten nykyisissä itsenäisissä vesihuoltolaitoksissa.141

PKS-työryhmän 10 helsinkiläiset edustajat toteavat, että nyt laadittujen 
selvitysten ja vuosikymmeniä jatkuneesta pääkaupunkiseudun vesihuol-
toyhteistyöstä saatujen kokemusten perusteella voidaan välittömästi 
tehdä päätös Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vesi- ja viemä-
rilaitostoimintojen yhdistämiseksi vuoden 2009 alusta lukien. Yhteisen 
organisaation perustamista koskevan päätöksenteon jälkeen valmistelua 
jatketaan osakeyhtiö- ja liikelaitoskuntayhtymämallien pohjalta niitä jat-
kovalmistelussa tarkentaen ja valitsemalla näistä malleista toiminnalli-
sesti ja taloudellisesti tehokkain yhdistämisen toteutusratkaisu. Yhdistä-
miseen liittyvänä keskeisenä asiana oleva tariffien yhtenäistäminen tulee 
tehdä organisaation perustamista seuraavan kolmen vuoden mittaisen 
siirtymäjakson aikana. 142

Myös Espoon, Vantaan ja Kauniaisten edustajat kannattivat pääkaupun-
kiseudun vesihuollon yhteistyön edelleen kehittämistä ja esittivät, että 
vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistämisen selvittämistä ja valmiste-
lua jatketaan ensisijaisesti osakeyhtiö- ja liikelaitoskuntayhtymämallien 
pohjalta.143 

Lehdistötiedote 23.11.2007 kertoi, että pääkaupunkiseudun vesi- ja vie-
märilaitostoimintojen yhdistämisselvitys valmistui. Pääkaupunkiseudun 
neljän kaupungin yhteistyösopimuksen jatkovalmistelua varten asetet-
tiin peräti 14 työryhmää, joista yksi selvitti vesilaitostoimintojen yhdis-
tämistä pääkaupunkiseudulla. Työryhmä sai työnsä valmiiksi ja luovutti 
loppuraportin kaupunkienjohtajille marraskuussa. 144

141  Ibid.
142  Ibid.
143  Ibid. 
144  http://www.hel2.fi/Helsinginseutu/Pks/raportit/PKS%20VVR%20Leh-
dist%C3%B6tiedote.pdf, luettu 22.2.2008.
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Loppuraportissaan työryhmä totesi, että kaupunkien yhteisenä tavoit-
teena on toimiva ja laadukas vesihuoltojärjestelmä koko pääkaupunki-
seudulla.  Helsingin kannanotossa yhteinen organisaatio voisi olla joko 
osakeyhtiö tai liikelaitoskuntayhtymä. Tarvittavat lisäselvitykset ja valin-
ta näiden mallien välillä tulisi tehdä sen jälkeen kun kaikki neljä kau-
punkia ovat tehneet päätöksen yhteisen organisaation perustamisesta. 
Vesihuoltotariffien yhtenäistäminen voitaisiin tehdä organisaation pe-
rustamista seuraavan kolmen vuoden siirtymäjakson aikana.  Espoo, 
Vantaa ja Kauniainen kannattivat pääkaupunkiseudun vesihuollon yh-
teistyön edelleen kehittämistä. Ne esittävät, että vesi- ja viemärilaitostoi-
mintojen yhdistämisen selvittämistä ja valmistelua jatketaan osakeyhtiö- 
ja liikelaitoskuntayhtymämallien pohjalta. Näiden kolmen kaupungin 
edustajat kirjasivat loppuraporttiin monia ehtoja, joista tulisi sopia si-
tovasti ennen kuin päätöstä yhteisen organisaation perustamisesta voi-
daan tehdä, muun muassa tariffit halutaan yhtenäistettäviksi jo ennen 
yhteisen organisaation perustamista. Kaupungit arvioivat, että tarvitta-
vat jatkovalmistelut kestäisivät kolmesta viiteen vuotta.145

Tammikuussa 2008 tilanne kuitenkin muuttui täysin, kun pääkaupun-
kiseudun neuvottelukunnan koordinaatioryhmä ehdotti tyystin erilaista 
ratkaisua mitä marraskuun 2007 työryhmä oli esittänyt. Tämä koordi-
naatioryhmä ehdotti jatkovalmistelun pohjaksi ratkaisumallia seudun 
joukkoliikenteen suunnittelu- ja tilaajatoimintojen sekä vesi- ja viemäri-
laitostoimintojen järjestämiseksi tulevaisuudessa seudulliselta pohjalta. 
Ennen varsinaisen valmistelun käynnistymistä ehdotus käsitellään pää-
kaupunkiseudun neuvottelukunnassa sekä kunkin kaupungin kaupun-
ginhallituksessa.146 

Koordinaatioryhmän mukaan pääkaupunkiseudun kaupunkien vesi- ja 
viemärilaitostoiminnat yhdistettäisiin YTV:n organisaatioon. Ennen yh-
distämistä koskevaa ratkaisua valmistellaan ”yhtymäsopimus”, joka käsi-
tellään samassa yhteydessä.147

Koordinaatioryhmän esittämä ratkaisumalli käsiteltiin 12.2.2008 pää-
kaupunkiseudun neuvottelukunnan kokouksessa, ja sen jälkeen se meni 
seudun kaupunkien kaupunginhallitusten käsittelyyn, jotka päättivät 
asian valmistelun käynnistämisestä. Järjestelyjen toteuttaminen edel-
lyttää uutta lainsäädäntöä. Toimenpide-ehdotukset käsitellään kaupun-

145   Ibid.
146   Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan koordinaatioryhmän  
   lehdistötiedote 18.1.2008.
147   Ibid.
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geissa yhteistoiminnassa henkilöstöä edustavien järjestöjen kanssa. Eri-
tyisesti panostetaan hyvään muutoksen hallintaan. 148

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan koordinaatioryhmän puheen-
johtajana toimii neuvottelukunnan puheenjohtaja Suvi Rihtniemi Hel-
singistä. Koordinaatioryhmän muut jäsenet ovat Jukka Mäkelä (Espoo), 
Markku J. Jääskeläinen, (Vantaa), Rakel Hiltunen (Helsinki), Otto Lehti-
puu (Helsinki), Outi Ojala (Helsinki), Markku Sistonen (Espoo), Tapani 
Mäkinen (Vantaa), Raimo Inkinen (Espoo), Sirpa Pajunen (Vantaa) ja 
Edward Andersson (Kauniainen). Koordinaatioryhmän esittämä ratkai-
sumalli oli seuraava. Pääkaupunkiseudun kaupunkien nykyiset vesi- ja 
viemärilaitostoiminnot yhdistetään nykyisen YTV:n pohjalta toimivaan 
organisaatioon, johon liitetään myös nykyiset YTV:n jätehuolto-, ilman-
laadun tarkkailu- ym. tehtävät (työnimi Ympäristöpalvelut). Toimenpi-
de-ehdotukset viedään viiveettä kunkin kaupungin asianomaisten toi-
mielinten käsiteltäväksi, minkä jälkeen kaupunginjohtajat käynnistävät 
jatkovalmistelun. Uudelleenjärjestelyt tehdään viiveettä, tavoiteaikatau-
lu on 1.1.2010.149

 YTV vastaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyvistä viranomaistoiminnoista 
ja ympäristönhuoltoon liittyvästä palvelutuotannosta. Järjestely edellyttää 
YTV-lain muutosta. Jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja 
Kauniainen. Seudun muut kunnat voivat osallistua yhteistyöhön liittymällä 
”kuntayhtymän” jäseneksi tai ostopalvelusopimuksen perusteella. Jäsen 
- ja äänivaltaosuudet jaetaan kuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa, 
Helsinki enintään 50 prosenttia. Ennen yhdistämistä koskevaa ratkaisua 
valmistellaan ”yhtymäsopimus”, joka käsitellään samassa yhteydessä. 
Siinä määritellään mm.

– omaisuuden arvot yhtenäisin ja realistisin perustein,
– kaupunkien aikaisempien investointien yhteydessä maksamien ka-
pasiteettiosuuksien
huomioon ottaminen uuteen organisaatioon siirtyvänä omaisuutena,
– tuloutusten periaatteet siten, että vesihuolto-omaisuuden arvon 
turvaava saneeraustaso voidaan säilyttää. Tuloutusten perusteena 
ovat arvonmääritykset,
– siirtymäaika, jonka kuluessa vesihuoltotariffit ja – maksut yhtenäis-
tetään
(toiminnan alkamisesta kolme vuotta),
– pitkän tähtäyksen investointisuunnitelma. 150

148             Pääkaupunkiseudun vesihuolto. Koordinaatioryhmän ehdotus 18.1.2008.
149             Pääkaupunkiseudun vesihuolto. Koordinaatioryhmän ehdotus 18.1.2008.
150             Pääkaupunkiseudun vesihuolto. Koordinaatioryhmän ehdotus 18.1.2008.
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Tämä tammikuussa 2008 annettu koordinaatioryhmän malli poikkesi 
täysin virkamiesryhmän pitkään ja hartaasti valmistelemasta mallista. 
Rainer Lindberg kertoo asiasta seuraavasti: 

Virkamiesryhmä esitti, siitä oltiin yksimielisiä, että yhdistyminen on 
järkevää ja se on myös mahdollista tietyin edellytyksin. Työ vaatii tie-
tysti lisäselvityksiä, mutta ero oli tosiaan, mikä tähän on kirjoitettu-
kin, että Helsinki oli heti valmis yhdistymiseen tai kuitenkin niin pian 
kuin käytännössä mahdollista. Mutta nämä muut halusi lisäselvityk-
siä vielä tehdä, mitä ensinnäkin pidin huonona siinä mielessä, että 
siinä oli vähän semmoinen vaara, että se hanke hautautuu ja rau-
keaa. Tehdään selvitystä selvityksen perään [...]. Ja kyllähän se oli se 
paine tietysti tuolta kaupunginjohtajien taholtakin, että tässä pitää 
nopeasti jotain nyt tehdä. 

Tämä ratkaisu, mihin tässä päädyttiin, niin se oli meille tietysti hyvin 
yllättävä, koska työryhmä esitti vaihtoehtoisena joko osakeyhtiön tai 
uudenmuotoista liikelaitoskuntayhtymää. Joko tai. Niiden pohjalta 
jatkettaisiin tätä prosessia. Mutta tässä oli seudullinen liikenne yh-
tenä työryhmänä myöskin, tai ehkä semmoisena asiana, mihin oli to-
siaan paineita vielä enemmän ja jossa näkökulmat oli hyvin erilaiset. 

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne [...] siinä on ollut kaksi toimijaa. 
Helsingin kaupungin liikelaitos on tilannut Helsingin sisäisen liiken-
teen ja YTV kuntien välisen seutuliikenteen ja näiden muiden kun-
tien sisäisen. Eli on ollut tavallaan kaksi organisaatiota ja kysymys 
oli nyt, miten tämä koko homma lyötäs yhteen. Ja se tuntui tietysti 
olevan hyvin vaikeata. Molemmat piti omat näkökantansa. Tässä il-
meisesti päädyttiin jonkinlaiseen kompromissiin siinä liikennepuoles-
sa niin, että tavallaan ne omaisuusmassat ei siirrykään sinne, vaan 
se on vaan tämä tila ja toiminto. Se otetaan sieltä YTV:stä pois ja 
perustetaan liikelaitos. Sinne jää vain jätehuolto. Mitäs sitten? Pan-
naan tämä vesihuolto sinne tilalle. Tämmöinen nerokas ratkaisu, joka 
tuntuu aika oudolta. 

Nyt on näkökantoja, että tarvitaanko YTV:tä ollenkaan, koska sehän 
on aikanaan perustettu erillislailla joskus -60-luvun lopulla. Mutta se 
johtui siitä, että silloin ei ollut olemassa tällaisia liikelaitoskuntayh-
tymiä. 

Ja kun YTV ei sitä paitsi oo ollut puhdas liikelaitos, vaan se toimii 
osittain verovaroilla ja se on sekalainen järjestelmä. Mutta nyt jos 
liikenne otetaan sieltä pois ja syntyy tämmöinen hieno kuvio.  Niin 
miksi tässä enää YTV:tä tarvitaan, koska tämähän on ihan puhdasta 
liikelaitostoimintaa, myös jätehuolto on semmoista, joka kattaa kus-
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tannuksensa maksuillaan. YTV:hän on tavattoman byrokraattinen. 
Siellähän on seutukokous, sitten on YTV:n hallitus, sitten näillä pitäi-
si vielä kaikilla olla omansa. Että siinä mielessä tämmöinen kevyempi 
vaihtoehto olisi toivottavampi. 151

Entä mistä idea yhdistää toiminnot YTV:n alle tuli? Lindberg kertoo:

Luulen, että siinä ei hirveästi edes mietitty koko asiaa. [...] Meidän 
kaupunginjohtaja Pajunen, kun häneltä tätä kysyttiin, niin hän sanoi, 
että ”siinä oli vähän semmoinen, että hänkään ei sitä kovin hyvänä, 
mutta se tuli näiltä muilta”. Että ilmeisesti siinä haluttiin jonkunlaista 
varmuutta [...]. Miten siinä sitten nämä muut pelkää. Tai ehkä YTV 
koetaan tämmöiseksi turvalliseksi byrokraattiseksi, missä poliitikoilla 
on kovasti sananvaltaa. Jos perustetaan liikelaitos, jossa on vaan joh-
tokunta, siinä voi olla muitakin kun poliitikkoja jopa johtokunnassa 
- ja kai nykyisin pitääkin olla. 152

Espoon Veden toimitusjohtaja Osmo Seppälä kertoo YTV-mallin mu-
kaan tulosta helmikuussa 2009:

Marraskuun lopussa 2007 kun VVR-työryhmä jätti loppuraporttinsa 
kaupunkienjohtajille, niin sen jälkeen joulukuussa 2007, loppurapor-
tin suosituksista poikkeavasti, Pääkaupunkiseudun neuvottelukun-
nan koordinaatioryhmä ensin 18.1.2008 ja sen jälkeen varsinainen 
Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 hyväksyivät kaupun-
ginjohtajien tekemän ratkaisuehdotuksen jatkovalmistelun pohjaksi.

PKS-elimien hyväksymä ratkaisuehdotus oli siis virkamiestyöryhmän 
ehdotuksista poikkeava siltä osin, että sen sijaan että vain vesihuol-
tolaitokset yhdistettäisiin joko liikelaitoskuntayhtymä- tai osakeyh-
tiömallin mukaisesti, niin vesilaitokset yhdistettäisiinkin nykyisen 
YTV:n pohjalta toimivaan kuntayhtymän muotoiseen organisaatioon 
eli yhdistettäisiin vesihuolto jätehuollon, seutu- ja ympäristötiedon 
kanssa samaan kokonaisuuteen. Tämä ratkaisu liittyi myös joukkolii-
kenteeseen sillä tavoin, että kun joukkoliikenteen suunnittelu- ja tilaa-
jatoiminnot tällä hetkellä kuuluu YTV:lle, niin ne siirrettäisiin sieltä 
yhdessä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen vastaavien kanssa uu-
teen kuntayhtymään. Näin syntynyt aukko liikenteen osalta paikat-
taisiin sitten vesilaitoksilla. Tämä tuli vesilaitoksille ja virkamiehille 
hieman yllätyksenä koska tällaista vaihtoehtoa ei vakavasti ollut vir-
kamiestyöryhmässä tutkittu. Sitä oli sivuttu ja todettu että sitä oli ai-
kaisemmissa vaiheissa -80- ja 90-luvuilla mietitty ja todettu huonoksi 

151   Lindberg 24.4.2008.
152   Lindberg 24.4.2008.
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vaihtoehdoksi. Nyt se nostettiin yllättäen kaupunginjohtajien taholta 
ykkösvaihtoehdoksi ja suositelluksi ratkaisumalliksi.153

Yhdistymishankkeen tavoiteaikataulu on varsin nopea. Uuden organi-
saation tulisi olla toiminnassa jo 1.1.2010. 

Maaliskuussa 2008 perustettiin PKS-ympäristöpalvelut-työryhmä, joka 
alkoi valmistella vesilaitosten yhdistämistä:

Neljän kaupungin kaupunginhallitukset sitten osaltaan käsittelivät 
ratkaisuehdotusta ja päättivät jatkovalmistelusta helmikuun lopul-
la ja maaliskuun alussa. Sen jälkeen perustettiin maaliskuun lopulla 
valmisteluryhmä, joka käytti nimeä PKS-ympäristöpalvelut-työryh-
mä. Siihen nimettiin kaupunkien johtavaa teknistä viranhaltijapo-
rukkaa lähinnä apulaiskaupunginjohtajatasolta. Eri kaupungeista 
oli 1-2 henkilöä virallisia kaupunkien edustajia, Kauniaisista yksi ja 
muista kaksi. Sen ohella pysyviä asiantuntijoita kolmen vesilaitoksen 
johtajat ja YTV:n vt-yhteistyöjohtaja eli hallintojohtaja, ja sen lisäksi 
pysyvä sihteeristö, johon tuli edustajat Helsingin, Espoon ja Vantaan 
kaupungeista ja myöhemmin täydennettiin vielä YTV:n edustajalla. 
Tämä työryhmä sai tehtäväkseen laatia yhdistymisen valmistelusta 
työsuunnitelman ja organisoida sen valmistelun siten että syksyyn 
mennessä saataisiin yhdistymisen periaatteet ja päätöksentekoa val-
mistelevat asiat ja niiden sopimukset tehdyksi. 154

Mauri Kekkonen, Espoon kaupungin työsuojeluvaltuutettu ja 40 vuotta 
vesilaitoksen palveluksessa ollut henkilö toteaa, että YTV olisi eri vaih-
toehdoista se kaikista huonoin. Hallinto lisääntyisi rajusti, eikä synergia 
etuja ole nähtävissä. Nykymuotoinen yhteistyömalli olisi paras ja sitä 
voisi edelleen kehittää. Eihän latukonekaan käänny kunnan rajalla, kyl-
lä se ajaa koko latulenkin kerralla kuntoon. Käytännössä YTV-malli tuo 
mukanaan paljon työtä mm. työsopimusmallien yhdenmukaistamisessa. 
Prosessi ei ole kivuton.155 

Espoo Veden verkostoyksikön toimintovastaava Jari Kallio tuli taloon 
vuonna 1982. Hän kertoi lokakuussa 2008, että henkilökunta vastusti 
yhdistämistä 1980-luvun lopulla. Koko yhdistymisajatus tuntui tulevan 
vesilaitoksen henkilökunnalle yllätyksenä, salassa valmisteltuna. Han-
ketta vastustettiin henkilökunnan keskuudessa läpi koko organisaation 
aina johtajaa myöten. Uudesta yhdistämisajatuksesta 2000-luvulla on 

153   Seppälä 12.2.2009.
154   Seppälä 12.2.2009.
155  Kekkonen 7.10.2008.
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kerrottu henkilökunnalle avoimemmin. Asia tuli esille Paras-hankkeen 
myötä. Uusia perusteluja yhdistymiselle ei ole esitetty.156 

Maaliskuussa 2008 perustettu PKS-ympäristöpalvelut-työryhmä sai yh-
distymistä käsittelevän työsuunnitelman valmiiksi toukokuussa 2008. 
Osmo Seppälä kertoo:

Työsuunnitelma valmistui niin että se hyväksyttiin 15.5.2008 kau-
punginjohtajien kokouksessa. Työsuunnitelma perustui siihen että oli 
neljä tehtäväkokonaisuutta, joista kaksi ensimmäistä osiota keskittyi 
päätöksentekoon kaupunkien välistä sopimusta ja periaatepäätök-
sen valmisteluun ja kaksi muuta olivat konkreettisempia ja pidem-
män aikavälin hankekokonaisuuksia, jotka tähtäsivät uuden organi-
saation toimintojen valmisteluun ja siirtymävaiheen järjestelyihin. 
Perustettiin lisää työryhmiä, varsinaisia hankkeita valmistelemaan 
hankeryhmä ja sille alatyöryhmiä. Lisäksi perustettiin muun muas-
sa juridinen ryhmä pohtimaan mm. ytv-lain muuttamistarvetta sekä 
liikenteen että ympäristöpalveluiden osalta. Sitten perustettiin perus-
tamissopimustyöryhmä, joka pohti kaupunkien väliseen sopimukseen 
liittyviä asioita ja sopimuksen valmistelua. Sitten oli vielä henkilöstö-
ryhmiä, useitakin, osa oli suoraan kaupunginjohtajien määräämiä, 
tällainen henkilöstöasioiden ohjaus- ja seurantaryhmä. Sen lisäksi oli 
ympäristöpalvelut-työryhmä perustanut hankeryhmän alle erillisen 
henkilöstöasioiden projektiryhmän. Nämä sitten lopulta sovitettiin 
yhteen, ryhmät tulivat vähän eri kautta ja siinä oli pientä koordinaa-
tion puutetta. 

Tämä tarkoitti sitä että loppukeväästä alkaen aina loka-marraskuun 
alkuun saakka eri työryhmät tekivät vauhdilla työtä, ehkä ihan ke-
sälomakuukauden ydintä lukuun ottamatta tehtiin valmistelutyötä 
sekä ryhmissä että konsulttityönä. Teimme isoja projekteja, mm. ve-
silaitosten omaisuuden arvonmääritys ja tuloutus -projekti, jossa oli 
Pricewaterhouse Coopers Oy konsulttina, siinä tehtiin valtavasti työ-
tä. Vesilaitosten omaa valmistelua oli mm. pääkaupunkiseudun vesi-
huollon kehittämisstrategia, jonka puitteissa tehtiin mm. kaupunkien 
vesihuollon investointistrategia ja sekä seuraavan kymmenen vuoden 
että sitä seuraavan 20 vuoden investointiohjelma. Siinä luotiin pohjaa 
kaupunkien väliselle sopimukselle, siltä osin että minkä verran uusi 
vesilaitos investoisi ei pelkästään alueelliseen vesihuoltoon, kunnallis-
tekniikkaan, vaan kaikkiin muihin koko seudullisen vesihuollon kehit-
tämisen tarpeisiin.157 

156  Kallio 14.10.2008.
157   Seppälä 12.2.2009.
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Espoon kaupungin teknisen toimen kehittämisjohtaja Olli Isotalo nostaa 
esiin omistajan näkökulman vesihuollon ratkaisussa. Vaikka vesihuollon 
kannalta olisikin perusteltua perustaa yksi iso vesilaitos, niin myös reu-
naehdot on täytyttävä omistajan kannalta. Seuraavassa vaiheessa katso-
taan, täyttyvätkö nuo reunaehdot ja valtuustot päättävät asiasta. Välttä-
mättä reunaehdot eivät täyty kaikkien neljän kunnan osalta.158

Ero edellisiin yhdistämishankkeisiin Isotalon mukaan on se, että taus-
talla ei ole nyt kriisiä [vrt. esimerkiksi 1990-luvun alun lama]. Nyt ei ole 
kovia taloudellisia tavoitteita. 

Kuva 14. Naseva kirjoitus pureutuu pääkaupunkiseudun ”vapaaseen 
yhteistyöhön”. (HS 16.12.2008)

Enemmänkin kysymys on siitä, kuka maksaa isossa yhtiössä kuntien 
uudisrakentamisen ja saneerauksen kustannuksia. Isotalon mukaan 
haasteena ovat reunaehdot ja omistajaohjaus. Miten varmistetaan, että 
vesihuollosta voidaan tulouttaa kunnille voittoa ja miten esim. uudelle 
alueelle saadaan vesihuolto, kun se kaupungin kannalta olisi järkevää. 
Yhtiöllehän uusien alueiden investointi ei ole samassa aikataulussa aina 
järkevää. Kaupungin odotukset ja yhtiön odotukset eivät ole aina sa-
mat.159

Myös Vantaan kaupungininsinööri Urpo Vainio nostaa lokakuussa 2008 
esille YTV-mallin perushankaluutena talouden: YTV tuottaa osakkaille 
vain menoja, mutta vesilaitokselta odotetaan kussakin kaupungissa tu-
loja. Vainion mukaan YTV:ssä on osittain kysymys myös siitä, että on 
olemassa tarve näyttää, että pk-seudun kaupungit pystyvät yhteistyö-
hön, eivätkä ajatukset jää vain sanahelinäksi.  Ero entisiin vesilaitoksien 
yhdistämishankkeisiin on se, ennen hankkeet olivat vesilaitoslähtöisiä, 
mutta nyt hankkeessa ollaan liikkeellä ylempien tahojen puolesta. Mie-
lenkiintoista on nähdä, miten joukkoliikenteen organisointi vaikuttaa 
vesihuollon organisointiin? 160

158  Isotalo 27.10.2008.
159  Isotalo 27.10.2008.
160  Vainio 27.10.2008.
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Vainion mukaan haasteena on vesihuollon päätösvallan siirto yhteiselle 
elimelle. Miten verkostot ja kaupunkien maankäyttö huomioidaan uu-
della laitoksella ja kuinka ne rahoitetaan? Yhdistymishankkeen etuja ovat 
mm. kaupungeilta vahva näyttö yhteistyöstä, ison laitoksen vahvuudet, 
yhteistein elinten yhteensovittamistarve vähenee, kaikki puhaltavat sa-
maan hiileen, mahdolliset taloudelliset edut, yksi laitos asiakkaille päin, 
rekrytointi, kilpailukykyisempi. Riskejä ovat määräämisvallan poisto 
kunnalta, investointien ohjaus ja yhteistyö kadunrakentamisen kanssa. 
161

YTV kehittämisjohtaja Matti Hilli näkee nykytilanteessa samoja piirteitä 
ja painetta kun vuonna 1970 YTV:tä perustettaessa. Ilmassa on painetta 
yhdistää pääkaupunkiseudun kaupungit yhteen. YTV oli silloin ratkaisu 
asiaan eli kaupunkeja ei yhdistetty vaan ryhdyttiin YTV:n kautta tehos-
tettuun yhteistyöhön. Seutuhankintakomitea 1980-luvun jälkipuoliskol-
la (vuosina 1986/1987) mietti seudullista hallintomallia. Tuloksena oli 
raskas malli, joka olisi ollut vain ”veroja keräävä väliporras”. Tässä ko-
mitean mietinnössä ei ollut vesihuoltoa mukana. Optimiratkaisuna Hilli 
näkee kuntamallin, jossa peruspalvelut kuten päivähoito ja peruskoulu 
tuotetaan lähellä kaupunkilaista ja muut palvelut voitaisiin siirtää ylem-
mälle, seudulliselle tasolle.162  

Tässä 2000-luvun hankkeessa vesilaitosjohtajat olivat halukkaita jatka-
maan selvitystyötä osakeyhtiön pohjalta, mutta tämä malli ei kelvannut 
poliitikoille. Hillin mukaan taustalla ehkä oli pelko siitä, että vesihuolto 
siirtyisi liian kauas kunnan omasta kontrollista. Tammikuun 18. päivänä 
2008 kaupunginjohtajat kertoivat Hillille joukkoliikenteen poistamisesta 
YTV:n alta ja vesihuollon siirtämisestä YTV:n alle. Asiasta pidettiin tie-
dotustilaisuus samana päivänä kello 13.00.163

Haasteita esitetyssä vesihuollon YTV-mallissa Hillin mukaan riittää: 
YTV-malli käyttää omien tulojensa rinnalla kunnilta saatavia osuuksia. 
Miten malli ja laki muutetaan niin, että vedestä voidaan maksaa kohtuul-
lista tuottoa kaupungeille? YTV-laki ei salli eroamista. Asia tulee esille 
voimakkaana esimerkiksi jätehuollossa. Jätehuollon ja vesihuollon ero 
tulee esille siinä, että jätehuollon on perustuttava Hillin mukaan lakiin. 
Sovitut jätehuollon investoinnit eivät kestäisi tilannetta, jossa joku osa-
puolista vetäytyisi yhteisestä hankkeesta ja investoinneista esimerkiksi 
antamalla jätteensä halvemmalla jonnekin muualle. Vesihuolto eroaa jo 
käytännössä siinä, että kerran rakennettua putkistoa ei noin vain muu-
teta. Eroaminen yhteistyöstä olisi luontaisestikin siis mahdotonta. Haas-

161  Vainio 27.10.2008.
162  Hilli 28.10.2008.
163  Hilli 28.10.2008.
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teena on myös vedenhinta ja sen määrittäminen, veden hinta ei voi pe-
rustua kuntalaisuuteen tai kaupunginrajoihin164

Iltasanomat uutisoi 7.11.2008 vesilaitosten kriittisestä suhtautumisesta 
YTV-malliin. IS:n mukaan kaikki kolmen kaupungin vesilaitosten johta-
jat vastustavat yhtenä miehenä yhdistämistä. YTV:hen yhdistäminen on 
huonoin mahdollinen ratkaisu ja sen sijaan vesilaitoksista pitäisi muo-
dostaa yksi kuntayhtymä.165

Espoon kaupunginvaltuutettu, palveluliikelaitosten lautakunnan jäsen 
Liisa Haverinen miettii vesilaitosyhteistyön huonoja puolia ja uhkia: de-
mokratia kaventuu, kulttuurierot ovat suuria, sekä isomman osapuolen 
ottama yliote. Yhteistyön hyvät puolet riippuvat Haverisen mukaan kat-
sojasta, esimerkiksi vesihuollon isot investoinnit voidaan tehdä yhdessä. 
166

Haverinen kertoi marraskuussa 2008, että Paras-hankkeen myötä yhdis-
tämisajatuksia ja nimenomaan vesihuollon yhdistämistä käsiteltiin sään-
nöllisesti vuoden 2006 valtuuston kokouksissa. Asia oli esillä joka ko-
kouksessa tavalla tai toisella. Virkamiesselvitystyön tuloksena päädyttiin 
liikelaitoskuntayhtymään ja yhdistymistyötä oltiin halukkaita jatkamaan 
tältä pohjalta.  Ylemmältä taholta tullut päätös mennä YTV-ratkaisuun 
tuntui ”maton vetäisyltä jalkojen alta”. 167

Martti Merran mukaan vesilaitosten yhdistyminen YTV:n alle lähti 
liikkeelle siitä, kun joukkoliikenne päätettiin ottaa YTVstä pois. Jouk-
koliikenteestä päätettiin tehdä oma uusi erillinen kokonaisuus. Synty-
neen aukon tilalle piti saada jotain tai koko YTV olisi pitänyt lopettaa. 
Suurinta kiistaa vesilaitosten siirtämiseen YTV:n alle aiheutti rahaky-
symykset ja ns. ”normaali muutosvastarinta”. Yhteenmenossa hyvänä 
puolena Merrakin mainitsee pääkaupunkiseudun alueellisen ajattelun, 
sillä pk-seutu on iso yhtenäinen alue, jonka vesiasiat voidaan hoitaa ko-
konaisuutena. Muut edut ovat pienempiä: ehkä saavutetaan taloudellista 
hyötyä, kuten pitkällä aikavälillä hyötyä isoissa investoinneissa. Lisäksi 
henkilöstön eläköitymiseen voidaan yhdessä varautua paremmin. Hyvä 
ja hallinnoltaan huomattavasti kevyempi ratkaisu olisi Merran mukaan 
kuntayhtymämalli toimivalla omistajaohjauksella.168

164   Hilli 28.10.2008.
165   IS 7.11.2008.
166   Haverinen 27.11.2008.
167   Haverinen 27.11.2008.
168   Merra 28.11.2008.
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Loppurynnistys kohti vesilaitosten yhdistämiseen tähtäävää päätöksen-
tekoa loppuvuodesta 2008 oli hektistä aikaa. Välillä näytti siltä että sopua 
ei syntyisi, mutta tiukat neuvottelut toivat lopulta ratkaisun, jonka poh-
jalta päätöksiä voitiin alkaa tehdä. Seppälä kertoi asiasta helmikuussa 
2009:

Kun nämä kaikki selvitykset ja raportit oli saatu tehtyä, niin sitten 
oltiin menossa päätöksentekoon ja kaupunkien välille tuli vähän rii-
taa periaatteista, esim. arvonmäärityksen tuloksia ja perusteita ei hy-
väksytty. Perusteista käytiin kädenvääntöä ja ilkeästi voisi sanoa että 
koko asiantuntijatyönä tehty työ haluttiin kyseenalaistaa ja haluttiin 
sopia asiat mutu-pohjalta kaupunkien edustajien kesken niin kuin sit-
ten lopulta osittain tehtiinkin. Esimerkiksi omistusosuuksia ei haluttu 
määritellä sen pohjalta mitä arvonmääritysprojektissa saatiin vaan 
ne haluttiin sopia hieman siitä poikkeavasti, katsottiin että asiantun-
tiryhmän arvio vääristää tilannetta. Helsingille olisi työn perusteella 
tullut hieman suurempi osuus kuin mitä sitten lopulta sovittiin, eli 
Helsinki antoi omastaan vähän periksi. Lopulta päädyttiin siihen että 
saatiin sopimuksen edellytykset siihen malliin että asioista ohjausryh-
mässä sovittiin.

Oli hektistä aikaa marraskuun alkupäivät, välillä näytti vielä sil-
tä että sopua ei synny ja koko ratkaisu kaatuu. Välillä todettiin että 
ratkaisua ei synny niin että päätöksiä tehdään vuoden 2008 puolella 
vaan että ne jäävät uusien toimielimien, uusien kaupunginhallitus-
ten ja -valtuustojen käsiteltäväksi. Näin näyttikin kunnes sitten yht-
äkkiä yhden viikonlopun puhelin- ja sähköpostineuvottelujen jälkeen 
ympäristöpalvelut-työryhmän varsinaiset jäsenet pääsivät asiasta 
sopuun.169

Kaupungeissa päästiin päätöksentekoon joulukuussa 2008.

Espoon valtuusto päätti 19.1.2009 äänin 48 - 19 yhdistää Espoon vesi-
laitostoiminnot vuoden 2010 alusta Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten 
vesilaitostoimintojen kanssa. Vesilaitostoiminnot siirretään nykyiseen 
YTV:hen, johon jäävät edelleen jätehuollon sekä seutu- ja ympäristö-
tiedon toiminnot.   Järjestelyn toteutuminen edellyttää muiden kau-
punkien valtuustojen vastaavansisältöisiä päätöksiä sekä YTV-lain 
muutosta. Päätökseen tehtiin yksimielisesti lisäys, että Espoo päättää 
jätevedenpuhdistamon sijainnista itsenäisesti. 170

169   Seppälä 12.2.2009.
170   http://www.espoo.fi/default.asp?path=1;28;29;37412;37486;101411,  
  tarkistettu 10.3.2009.
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Helsingin Sanomat uutisoi päätöstä, joka sen mukaan syntyi pakkoraos-
sa:

Espoo hyväksyi pakkoraossa vesilaitosten yhdistämisen. Espoon uusi 
kaupunginvaltuusto pääsi tositoimiin heti ensimmäisessä kokoukses-
saan maanantaina. Valtuusto hyväksyi Espoon, Helsingin, Vantaan 
ja Kauniaisten vesilaitoksen yhdistämisen. Päätös syntyi pitkän kes-
kustelun jälkeen äänin 48–19. Yhdistämistä vastustivat lähinnä va-
semmiston, kristillisdemokraattien, keskustan, perussuomalaisten 
ja sitoutumattomien ryhmät. Vanha valtuusto otti asialle aikalisän 
joulukuussa. Monen kohdalla päätös tuntui syntyneen pakkoraossa. 
Tämän taustalla on esimerkiksi se, että päättäessään omalta osaltaan 
vesilaitosten yhdistämisestä joulukuussa Vantaan valtuusto linjasi, että 
joukkoliikennettä ja vesihuoltoa koskevat sopimukset tulevat voimaan 
vasta, kun kaikki kaupungit hyväksyvät ne. 

Espoon on pakko päättää tästä, koska muuten koko pääkaupunki-
seudun yhteistyö loppuu. Päättäjillä on aina oltava oikea vaihtoehto, 
nyt sitä ei ole. Tämä ei ole järkifuusio, vaan poliittinen päätös”, Rkp:n 
ryhmänjohtaja Carl Haglund totesi. Samoilla linjoilla oli moni muu-
kin. ”Tämä on Espoon YYA-sopimus”, Pirjo Kemppi-Virtanen (kok) 
jatkoi. Monet valtuutetuista väläyttelivät puheissaan myös kokeneen-
sa kiristymistä. ”Jos ei hyväksytä yhdistämistä, kaikki yhteistyökö 
loppuu. Rakennetaanko siihen Helsingin muuri?” Seppo Huhta (ps/
sit) kummasteli. Painostuksen lisäksi monia huolestutti Espoon veden 
henkilöstön asema ja se, kuka yhdistämisestä todella hyötyy. Ainakin 
aluksi espoolaisten vesimaksut laskisivat noin kymmenellä prosen-
tilla. Muiden kaupunkien vedenkäyttäjistä saataisiin maksajia 200 
miljoonaa euroa maksavalle vedenpuhdistamolle. ”Ilman yhdistä-
mistä vesilaskuja pitäisi nostaa jopa 25 prosenttia, jotta puhdistamo 
saataisiin maksettua”, Paula Viljakainen (kok) totesi. Monen mielestä 
lyhyellä aikavälillä sopimus on edullinen, pitkällä ei. ”Kuinka pitkään 
joudumme maksamaan Helsingin runkoverkon korjauksesta?” Antero 
Laukkanen (kd) muistutti. Monia nyppi myös se, että uudesta orga-
nisaatiosta tulisi Helsinki-vetoinen. ”Tähän liittyy monta inhottavaa 
asiaa, yksi niistä on Helsingin saama 50 prosentin päätösvalta ja py-
syvä puheenjohtajuus”, keskustan Jussi Holma pohti. Valtuustosalin 
lehtereille oli kerääntynyt kymmeniä asiasta kiinnostuneita. Puheen-
johtaja Jukka Mäkelä sai parikin kertaa kieltää yleisön buuakset ja 
taputukset. Ennen kokousta Espoon Veden työntekijät jakoivat Hauki-
lahden vesitornin kuvalla varustettuja vesipulloja. ”Niin, tuon vesi on 
muuten pullotettu Helsingissä”, kokoomuksen Ari Konttas naurahti.171

171   Helsingin Sanomat, Espoo hyväksyi pakkoraossa vesilaitosten  
  yhdistämisen, 19.1.2009, Päivi Punkka-Hänninen.
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Helsinki sai siis uudessa organisaatiossa nyt puolet päätösvallasta ja py-
syvän puheenjohtajuuden. Vuonna 1991 tehdyssä ehdotuksessa Helsinki 
olisi saanut osakepääomasta 66,7 prosenttia ja pysyvän puheenjohtajuu-
den kuten nyt sekä puolet hallituspaikoista. 172

Vastuu vesilaitosten yhdistämisen valmistelusta oli siirtynyt kaupungeil-
ta YTV:lle marraskuussa 2008. Seppälä kertoo:

Marraskuussa kun ympäristöpalvelut-työryhmä jätti asian päätet-
täväksi, se myös päätti että kaikkien työryhmien työ päättyy lukuun 
ottamatta henkilöstöryhmää. Valmisteluvastuu siirtyi yksiselitteisesti 
kaupungeilta YTV:lle. Joulukuisen pöydällejättämispäätöksen jälkeen 
ennen Espoon uutta valtuustokäsittelyä asiassa ei tapahtunut mitään 
koska kaikki odottivat Espoon päätöstä ja YTV ei aloittanut mitään 
valmisteluja. Eikä oikeastaan käynnistänyt vielä tammikuun valtuuston 
jälkeenkään vaan vasta nyt, itse asiassa 13.2., on ensimmäinen YTV:n 
asiasta järjestämä avausseminaari YTV:n ja vesilaitosten johdon kesken. 
Valmistelun aloittaminen kesti ajatellusta joulukuun lopusta tammikuun 
alusta puolitoista kuukautta, sen verran ollaan aikataulusta jäljessä.173

YTV aloitti heti Espoon myönteisen päätöksen jälkeen uudelleenorgani-
soitumisen ja valitsi uuden yhteistyöjohtajan puolentoista vuoden odot-
telun jälkeen:

Ympäristöpalvelut-työryhmä joka jo kertaalleen lakkautettiin, sai uu-
delleen määräyksen kokoontua 23.1., varsin pian Espoon päätöksen 
jälkeen. Kaupunginjohtajat antoivat lisäselvityspyynnön työryhmäl-
le, joka päätti kokoontua. Kuinka ollakaan juuri samana päivänä oli 
koolle kutsuttu YTV:n seutukokous, jonka pääasiallisena agendana 
oli valita YTV:lle uusi yhteistyöjohtaja puolentoista vuoden odotte-
lun jälkeen. Heti kun Espoon päätös oli tehty, YTV aloitti uudelleen 
organisoitumisen kun aiemmin oli todettu, että YTV:n asiat ovat niin 
levällään ettei sitä ratkaisua voitu tehdä. Uuden johtajan tehtävänä 
oli lähteä vetämään tätä valmistelua, mutta hän aloittaa vasta 16.3. 
Ohjausryhmän kokouksessa 23.1.2009 päätettiin, että siltä osin kun 
kyse on vesilaitosten operatiivisesta toiminnasta ja siihen liittyvästä 
asioiden valmistelusta, vesilaitokset voivat keskenään välittömästi 
jatkaa valmistelua sillä tavoin että siihen päällekatsojaksi tulee yh-
teistyöjohtaja kun hän aloittaa. YTV:n vt-yhteistyöjohtaja ei sattu-
malta ollut mukana ohjausryhmän kokouksessa, koska hän oli seu-
tukokouksessa, vaan mukana oli vain sihteeristön edustaja YTV:stä. 
Toki vesilaitokset mielellään aloittivat valmistelun heti, kun aikaa oli 

172   Kolmisopimustoimikunnan esitys 9.1.1991.
173   Seppälä 12.2.2009.
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kulunut ja tiedettiin että aikataulu on tiukka. Valmistelu on käynnis-
tynyt ja jatkunut erilaisissa työryhmissä tammikuun lopusta lähtien. 
Eli vesilaitosten osalta valmistelutyö on ohjausryhmän päätöksellä 
käynnissä. 174

Pinnan alla kuitenkin muhi vielä uusi yllätys.

YTV lakkautetaan ja uusi kuntayhtymä hoitamaan vesihuoltoa PK-
seudulla

Vaikka vesihuollon fuusioiminen YTV:n yhteyteen näytti hyvin var-
malta, niin varmalta, että asia mainittiin jo YTV:n vuosikertomuksessa 
2008,175 asia ei ollutkaan vielä lopullisesti selvä. Helsingin joukkoliiken-
nelautakunnan jäsen Mirva Haltia-Holmberg (sdp) kommentoi pk-seu-
dun joukkoliikenneasioita blogissaan 24.10.2008 ja sivusi YTV:n lak-
kauttamisasiaa jo lokakuussa 2008:

[…] puhun kirjaimellisesti hynttyiden yhteen lyömisestä uuden seu-
dullisen joukkoliikenneorganisaation muodossa. Lienet itsekin kuullut 
että sellainen on valmisteilla ja tarkoitus aloittaa 1.1.2010. (Mikäli 
et, tässä pähkinänkuoressa: YTV lakkautetaan, kaikkien osallistuja-
kuntien kaikki joukkoliikenteen suunnittelu ja tilaus tuodaan yhden 
katon alle, nykyiset organisaatiot kuten HKL jäävät operaattoreiksi ja 
kalustoyhtiöiksi). Mitä tulee isojen ja pienten äänimääriin, eikö juuri 
”pienemmän” äänimäärän edustajan pitäisi olla huolissaan jos edes 
iso ei saa ääntään kuuluviin? Ei näytä hyvältä pienellekään, jos val-
ta karkaa kaupunkilaisilta jonnekin ulottumattomiin. Niin pieneltä 
kuin suurelta. 176

Kommentti oli aikaansa edellä, sillä vielä tammi-helmikuussa 2009 näyt-
ti vahvasti siltä, että vesilaitokset fuusioidaan YTV:n alle ja polittiiset 
päättäjät tuntuivat pitävän päätöksestä tiukasti kiinni. 

YTV:n 40-vuotinen taival päättyi vuoden 2009 lopussa. YTV:n tehtävät 
siirrettiin kahdelle uudelle kuntayhtymälle: Helsingin seudun liikenne 
(HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). Vesihuollosta muo-
dostettiin 1.1.2010 lähtien vesilaitosten valmistelutyön pohjalta toimiva 
uusi kuntayhtymä yhdessä jätehuollon kanssa. Ääniosuudet olivat yhty-
mäkokouksessa: Helsinki 50%, Espoo 27 %, Vantaa 22 %, Kauniainen 1 %. 

174   Seppälä 12.2.2009.
175   http://www.ytv.fi/NR/rdonlyres/E3EF9761-EA6E-415A-A3D1-3306AEF6E307/0/
Vk2009_eng.pdf, esim.sivu 3.
176  http://haltiaholmberg.blogit.uusisuomi.fi/2008/10/24/helsinkilaiset-haluavat-teks-
tarilipulla-bussiin-miksi-ytv-jarruttaa/
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Perussopimukseen177 asia muotoiltiin näin: 

-Äänivaltaosuudet jaetaan kuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa 
kuitenkin niin,että yhdellä kunnalla ei voi olla yli 50 %:a äänivallasta. 
Näin syntyvä lukupyöristetään lähimpään täyteen kokonaislukuun.Vuon-
na 2009 ääniosuudet ovat Helsinki 50 %, Espoo 27 %, Vantaa 22 %,Kauni-
ainen 1 %. Ääniosuudet tarkistetaan vuosittain 2 momentissa mainittua 
periaatetta noudattaen.

Hallituspaikoista perussopimus sanoo seuraavasti:

-Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista va-
rajäsentä.Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat 
jäsenkuntia virallisenasukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että  kun-
taryhmää, jonka muodostavat muutjäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja 
Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainenjäsen. Samaa kuntaa edusta-
villa jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuinpuolet äänivallasta (7 
jäsentä ja 7 varajäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaavähintään 
yksi jäsen tai varajäsen.

Liikenne muodostaisi toisen uuden kuntayhtymän. Lakiehdotus, luon-
nos hallituksen esityksestä jätettiin maaliskuun puolivälissä. Kaupun-
kien sisässä valmistelu oli käynnissä maalis-huhtikuussa 2009 tavoittee-
na uuden perussopimuksen saaminen valmiiksi huhtikuun aikana.  

Helsingin seudun ympäristöpalvelut aloitti toimintansa 1.1.2010. Vuosi 
yhdistymisen jälkeen anonyymeissa haastatteluissa (Juuti & Rajala 2011) 
yhdistämisen haitat nähtiin näin: 

 - Sisäinen byrokratia lisääntyi. YTV:n entisen raskaan hallinnon kus-
tannuksia kohdistuu nyt vesihuollollekin.  -Synergiaetuja odottelen edel-
leen. Yhdistyminen on ollut henkisesti raskasta henkilökunnalle, muu-
toksia on ollut kovin paljon. Uusi organisaatio ei hioudu hetkessä yhteen. 
Joissakin tehtävissä on ollut isoja resurssiongelmia, mikä on heijastunut 
palveluun.

 - Yhdistämisen kustannukset lienevät melkoiset, mutta en tiedä, katta-
vatko edut yhdistymisen kulut. Asiakkaita käy sääliksi, kun hinnat eivät 
pudonneetkaan, vaan päinvastoin. Ehkä hintoja vuosien jälkeen saadaan 
alemmas. Näin alkuvaiheessa asiakkaita kohdellaan eri kuntien alueel-
la erilailla, mikä on noloa. Sekavat käytännöt rasittavat myös henkilö-
kuntaa, kun käytäntöjä ei ole yhtenäistetty. Muutosvaiheessa olisi ehkä 
ollut hyvä olla tilapäishenkilökuntaa, kun normaalityöt on tehty aiem-
paa hitaammin mm. työkalujen (ohjelmien) toimimattomuuden takia ja 

177  https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/Documents/HSYn-perussopimus.pdf
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asiakkaille on jouduttu kertomaan yhdistymisen vaikutuksista. Lisäksi 
toiminnan yhtenäistämisen suunnittelu on pois asiakaspalvelusta, mikä 
ruuhkauttaa asiakaspalvelua entisestään. Henkilökunta on oireillut niin 
paljon, että työterveyshuolto puuttui asiaan.

Vuosi yhdistymisen jälkeen anonyymeissa haastatteluissa (Juuti & Rajala 
2011) yhdistämisen edut nähtiin näin: 

- Vesilaitosten yhdistäminen poisti keinotekoiset kuntarajat tältä osin ja 
mahdollistaa pätevän henkilökunnan saamisen, kun laitokset eivät enää 
kilpaile siitä keskenään. 

- Muutoksen yhteydessä tulee tarkasteltua entisiä toimintatapoja kriitti-
sesti ja uusia parempia toimintamalleja on löydetty. Muutos antaa aina 
myös mahdollisuuksia.

- Uskon, että suuruudessa on voimaa, joskin myös lisääntyvää byrokra-
tiaa. Toivon, että pystymme järkevästi käyttämään suuruuden tuomat 
hyödyt, ja olemaan samalla luomatta toimintaa liikaa rasittavaa byrokra-
tiaa. Lisäksi uskon, että yhdistyminen oli Espoon Veden etu. Espoon Ve-
den omin voimin toiminta ei ollut kovin tehokasta. Vielä en osaa sanoa, 
onko HSY:n toiminta tehokkaampaa, kun se on niin mammutti-kokoi-
nen. Toistaiseksi olen nähnyt vain, mitä yhdistyminen tulee maksamaan. 
Järjestelmien yhteensovittaminen ja uusiminen ei ole halpaa. Hinnan 
alennuksia ei ole näköpiirissä varmasti vuosiin. 

 -Vesihuollolle iso positiivinen asia on, että jo 2008 tehtiin investoin-
tistrategia ja pitkäntähtäimen investointisuunnitelmat ja suunnitelmat. 
Ne on täsmennetty 2009. Ja 2010 ne on käsitelty hallituksessa, ja vesi-
huollon investointitaso on 30 % noussut tai on suunniteltu nousevan. Se 
ei tarkoita, että mennään yli tarpeen, vaan ollaan tiukan tarpeen perus-
teella tutkittu, mikä se investointitaso on. Myös talouden osalta syner-
gioita on saavutettu ihan selkeästi.

Onko tällaisesta prosessissa opittavissa jotakin ja voidaanko oppeja hyö-
dyntää muualla? Näin eräs haastateltavista summaa tämän asian: 

-Kaiken A ja O on yhteishengen rakentaminen ja erilaisten näkemysten 
kuuntelu ja kunnioittaminen sekä keskustelu. Yhteistyön kehittämisessä 
poliitikkojen ja asiaa valmistelevien virkamiesten kesken olisi tässä pro-
sessissa ollut toivomisen varaa. Asioiden salaaminen ja poliittiset vir-
kanimitykset katkeroittivat virkamieskuntaa, mikä tulee vaikeuttamaan 
toimintaa ja yhteistyötä vielä pitkään.

Jyväskylän seudun aikaisempaa fuusiota tarkasteltaessa vesihuollon osal-
ta aiemmin aktiivinen ja näkyvä vesilaitos on sulautunut ulospäin liki 
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näkymättömäksi osaksi suurempaa kokonaisuutta. Toimialan kannalta 
tätä esimerkkiä voidaan monin osin pitää varoittavana. Näin kommentoi 
eräs haastateltava: Helsingin seudun ympäristöpalvelut on poliittinen or-
ganisaatio, jossa ympäristönäkökulma korostuu jo liikaakin. Myös vesi-
huoltotoiminnassa ympäristönäkökulma on sinänsä tärkeä, tehdäänhän 
sen parissa joka päivä merkittäviä ympäristötekoja, esimerkkinä jäteve-
sien puhdistus.  Mutta jos kaikki alkavat puuhastella pelkästään yleisten 
ympäristöasioiden parissa, saattaa varsinainen ydintoiminta - turvalli-
sen juomaveden toimittaminen asiakkaille ja jätevesistä huolehtiminen 
- unohtua. Nyt jo organisaation alkutaipaleella on nähtävissä toiminnan 
fokuksen hämärtymistä ja identiteetin katoamista. Panostettaessa poliit-
tisesti mielenkiintoisiin kehittämis- ja ympäristöasioihin, ei toimialojen 
kehittämiselle jää juurikaan aikaa. Pelkään, että pitkään jatkuessaan tästä 
voi muodostua jopa vakava riski pääkaupunkiseudun toimivalle ja tur-
valliselle vesihuoltopalvelulle. Summa summarum: kaiken julkisen ma-
teriaalin ja kerrotun perusteella fuusion taustalla oli metropolipolitiikka 
eikä vesihuollon kehittämistarpeet.

Mitä Espoon tapauksesta ja prosessista laajemmin voi oppia?

Vinnarin (2008) ehdottamat vaihtoehdot Suomen julkiselle sektorille 
ovat joko virallisten ja epävirallisten ohjauskeinojen yhdistelmä tai tä-
män laajennettu versio käsittäen taloudellisen valvontaelimen perusta-
misen. Optimaaliseen vaihtoehtoon kuuluu molemmissa vaihtoehdoissa 
myös kuntapäättäjien pitkäaikainen sitoutuminen vesihuoltopalveluiden 
hallinnointiin. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että muutkin kuin po-
liitikot voisivat toimia kunnallisten vesiliikelaitosten johtokuntien jäse-
ninä ja että osa jäsenistä pysyisi virassaan yli vaalikausien.

Uusia järjestelyjä pohdittaessa on hyvä pitää mielessä historiassa teh-
dyt järjestelyt ja päätökset. Niillä kaikilla on ollut syynsä, jotka on syy-
tä tuntea, jotta samoja virheitä ei toisteta montaa kertaa. Espoossa pai-
neet useilla eri sektoreilla nopeisiinkin muutoksiin ovat olleet suuret, 
sillä Espoon kaupunki on nuori, moderni ja suomalaisittain suuri. Se on 
maamme toiseksi suurin kaupunki, jonka asukasluku on noin 240 000. 
Kaupunki on kasvanut hyvin nopeasti, sillä 1950-luvun alussa espoo-
laisia oli vielä alle 30 000. Noin 50 vuodessa väestö on kasvanut lähes 
kymmenenkertaiseksi. Tämä on aiheuttanut paljon paineita myös vesi-
huollolle. Alueen laajuus ja asutuksen hajanaisuus olivat ja ovat myös 
edelleen haasteita.

Haasteita riittää myös tulevaisuuteen, sillä virallisten ennusteiden mu-
kaan Espoon väkiluku kasvaa Suomen kunnista eniten vuoteen 2040 
mennessä, peräti noin 54 000 hengellä. Aika ajoin myös pk-seudun kau-
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punkeja esitetään yhdistettäväksi Hämeenlinnan seudun malliin. Siellä 
ensin yhdistettiin vesihuolto ja kymmentä vuotta myöhemmin pääosin 
kaupungit.

Haastattelujen ja muun aineiston perusteella näytti siltä, että vesihuoltoa 
organisoitiin sektorin ulkopuolelta uudelleen vain siksi, että YTV säilyisi 
olemassa joukkoliikenteen poistuttuakin. Vesihuoltosektorin kannalta 
tarkasteltuna jatkumo historiasta tulevaisuuteen katkeaisi YTV-ratkai-
sussa. Asiaa voidaan tarkastella myös teoreettisemmin institutionaalisen 
talousteorian ja sen polkuriippuvuus-teorian kannalta.

Tämä nykyhetki ei ole täysin menneisyyden ehdoilla, mutta tehokkaan 
päätöksenteon ja hyvän hallinnon tulee ottaa historia huomioon arvioi-
taessa nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Organisaation, kuten vesilaitoksen, 
yhteisöllisen muistin kannalta päätöksiä koskevat seuraavat lainalaisuu-
det Neustadtin ja Mayn (1986) mukaan:178 

1. Decisions that are critically considered in terms of an organisation’s 
history as they bear on the present are likely to be more effective than 
those made in a historical vacuum; 

2. Decision choices framed within the context of an organisation’s his-
tory are less likely to meet with resistance than those not so framed. 

Organisaation oman historian huomioiminen tekee päätöksistä siis te-
hokkaampia, ts. parempia ja niitä myös vastustetaan vähemmän kuin 
täysin historiallisesta kehityspolusta erillään olevia päätöksiä –kuten 
YTV olisi. Tällaiset kehityspolut ja polkuriippuvuudet nähdään usein 
negatiivisina, rajoittavina asioina, mutta vesihuoltosektorilla polkuriip-
puvuudet Suomessa ovat osin myös positiivisia. Kun historia on tie-
dossa ja päätökset tehdään organisaation historiaa kunnioittaen ja 
hyödyntäen, strategisten päätöksien seurausten ennakoiminen on 
helpompaa kuin jos ne tehtäisiin ilman historian huomioimista, ke-
hityspolusta irrallisina.179

Olipa vesihuoltopalveluiden organisaatiomuoto mikä hyvänsä, vesihuol-
topalveluiden on syytä olla kunnallisessa valvonnassa ja kunnallisessa 
omistuksessa. Kun on kyse ihmisten hyvinvoinnista ja elämästä, ei ole 
varaa pienimpiinkään epäselvyyksiin. 

178   Neustadt & May 1986, cited by Walsh & Ungson 1997, 194–195.
179   Esim. Juuti & Katko 2005, Kaivo-oja et al. 2004.
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Jos se ei ole rikki niin älä korjaa

Jos tarkastellaan historiassa kariutuneita yhdistymishankkeita, pk-seu-
dun vesilaitosten historiaa ja etenkin niiden historiassa ja historiassa 
tekemää yhteistyötä yhtenä kokonaisuutena, on vaikea nähdä vesihuol-
toon perustuvia syitä kolmen Suomen mittakaavassa hyvin suuren ve-
silaitoksen yhdistämiselle. Varsinaisia uusia ja merkittäviä yhdistymistä 
tukevia tekijöitä ei varhaisempiin kariutuneisiin hankkeisiin verrattuna 
tullut esille. Keskeisin uusi tekijä pitkän aikavälin tarkastelussa on hen-
kilökunnan lisääntynyt eläköityminen. Päätöksenteossa mukana olleet 
keskeiset poliitikot ovat julkisuudessa verranneet yhdistymistä YTV:n 
alle YYA-sopimukseen ”pakkoraossa”. Varsin oiva vertaus. 

Maaliskuussa 2009 tapahtunut käänne oli vesihuoltosektorin kannalta 
positiivinen. PKS-vesilaitokset muodostivat suunnitelman mukaisesti 
1.1.2010 alkaen yhdessä jätehuollon ja seutu- ja ympäristötietopalvelui-
den kanssa uuden kuntayhtymän vesilaitosten tekemää valmistelutyötä 
hyväksi käyttäen. Kuntayhtymän nimeksi tuli Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut kuntayhtymä eli HSY. Nimi ennakoi osaltaan myös poliit-
tista tavoitetta laajentaa kuntayhtymää vähitellen koko Helsingin seu-
dun kattavaksi käsittäen 14 kunnan alueen. Vesihuollon näkökulmasta 
kuntayhtymän ja sen vesihuollon toiminta-alueen laajentaminen pää-
kaupunkiseudun kaupungeista laajemmalle Helsingin seudun alueelle ei 
vaikuta lainkaan tarkoituksenmukaiselta tavoitteelta.

Yhdistämisen kohteena olleet pääkaupunkiseudun vesilaitokset ja nii-
den välinen yhteistyö toimivat hyvin, liikaa henkilökuntaa ei ollut mis-
sään laitoksessa, pikemminkin henkilöresurssit olivat  jo hyvin tiukoil-
la, ja laitokset tuottivat omistajilleen, kaupungeille ja niiden asukkaille, 
turvallista vesihuoltoa ja voittoa. Kyse ei ole vain organisaatioista vaan 
kaupunkilaisten terveydestä, mukavuudesta ja hyvinvoinnista – viime-
kädessä jopa hengestä. Näin keskeiseen ja elintärkeään asiaan sopii hy-
vin vanha sanonta:

If it´s not broken, don’t fix it!
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Vaiheen 
numero vuosi historiallinen vaihe motiivit

I 1951-53 Helsinki rakentaa vesihuoltoa Otanie-
meen ja Tapiolaan

Helsinki rakensi vesihuoltoa, koska luuli, että 
alueet liitetään myöhemmin Helsinkiin.

II 1957-64 Yhtiön aika: Espoon Vesihuolto Oy

Yksityinen, pääosin kunnan omistama oy ve-
sihuollon vetovastuuseen. Vesihuolto kunnal-
listetaan -65, mm. oy:n epäselvyydet ja nopea 
väestönkasvu.

III 1969- Keskitetyn jätevedenpuhdistuksen ja 
Suomenojan aika alkaa Ympäristönsuojelu, terveys ja hygienia.

IV 1970- Kolmisopimus (mm. Päijännetunneli)
Yhteistyö naapureiden kanssa, lisää varmuutta 
ja vettä tarvittiin kaupungin nopean kasvun 
takia. Päijänne-tunneli valmistui 1982.

V 1988-91 PK-seudun yhteisen vesilaitoksen 1. 
suunnitelma

Mahdolliset synergiaedut, NPM, lama, hyvin-
vointivaltion ja kuntatalouden kriisi.

VI 2006-09 PK-seudun yhteisen vesihuollon suun-
nitelma

Paras-hanke, sektorin ulkopuoliset motiivit ja 
sektorin mahdolliset synergiaedut.

VII 2010 PK-seudun yhteinen vesihuolto-organi-
saatio aloitti toimintansa

Yli kuntarajojen tehtävän yhteistyön helpotta-
minen, sektorin ulkopuoliset motiivit ja sekto-
rin mahdolliset synergiaedut.

Taulukko 10. Toteutuvat yhdistymisen uhat ja mahdollisuudet haastat-
teluiden ja muun tutkimusaineiston perusteella pohdittuna ennen yhdis-
tymistä. 

Uhat
1. Vesilaitos runnotaan imagollisesti osaksi jo olemassa olevaa jätehuolto YTV:tä.
2. Yhdistymisen tuomat taloudelliset hyödyt jäävät ennakko-odotuksista.
3. Säästetään vääristä asioista, kuten nopeasti saatavasta päivystysavusta. 
4. Mahdolliset ristiriidat vesilaitoksen ja kaupunkien välillä esim. haja-asutusalueet. 
Saadaanko putket kaupungeissa minne halutaan?
5. Historiallinen kehityspolku katkeaa, kun laitokset yhdistetään ulkopuoliseen organi-
saatioon, joka on syntynyt muita asioista varten. Pakkoavioliitoista huonoja kokemuk-
sia vrt. Imatran Voima ja Neste vuosina 1997-2005.
6. Poliitikkojen sanelupäätös virkamiesten ja asiantuntijoiden tahdon vastaisesti.
7. Henkilöstön aseman muutokset.
8. Kilpailu osaavasta henkilökunnasta erillisten laitosten välillä poistuu.
9. PKS (4 kuntaa) vai Helsingin seutu (14 kuntaa) toiminta-alueena. Jälkimmäinen on 
hyvin heterogeeninen, tuleeko eriarvoisuutta kuluttajien kesken?
10. Dominoiko jättilaitos Suomen vesihuoltosektoria?
11. Toimitaanko vesihuoltolain kirjaimen ja hengen mukaisesti jatkossakin?
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Mahdollisuudet
1. Yhteinen organisaatio rakennetaan puhtaalta pöydältä ja vesihuolto saa oman sel-
keän imagon ja sille kuuluvan roolin uudessa organisaatiossa.
2. Vesihuollon alueellinen näkökulma, yhdistetään resurssit ja investoidaan yhdessä 
pk-seudun vesihuollon turvaamiseksi kaikille pk-seudun asukkaille ja toimijoille. 
3. Alueellisen ajattelun jarruna olleet kuntarajat poistuvat. Politikoiden tunteisiin pe-
rustuvat päätökset eivät murra pitkäjänteistä strategisia tavoitteita.
4. Kilpailu osaavasta henkilökunnasta erillisten laitosten välillä poistuu.

Vuonna 2021 asiaa tarkasteluna kovista synnytyskivuista on päästy ja 
toiminta on normalisoitunut. Jättitoimijan sisältä on kuulunut suuren 
toimijan sisäisistä hankaluuksista etenkin eri toimialojen kesken. Posi-
tiivisena puolena voidaan mainita suurten runkolinjojen valmistuminen 
todennäköisesti nopeammin kuin olisi erillisissä organisaatioissa tapah-
tunut. 
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6.  Esimerkki Joensuu180

Joensuun esimerkki perustuu seuraavaan opinnäytetyöhön: Juha Lem-
metyinen. 2016. JOENSUUN SEUDUN VESIHUOLLON VAIHTO-
EHTOISIA TULEVAISUUKSIA. Opinnäytetyö Syyskuu 2016.  KARE-
LIA-AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen 
koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto.  Lemmetyinen 
(2016) tarkasteli Joensuun kaupungin ja ympäristökuntien eli Kontio-
lahden, Liperin ja Polvijärven kuntien vesihuollon tulevaisuutta niiden 
liiketoiminnan kautta. Vesihuoltolaitosten toimintoja katsottiin talou-
dellisista näkökulmista eriytettyjen tilinpäätöstietojen perusteella. Kaik-
ki alueen vesihuoltolaitokset eivät tutkimuksen mukaan olleet terveellä 
talouspohjalla, vaan ne saivat toimintaansa verovaroja.  Lemmetyinen 
pohti organisaatioiden hallinnollisen yhteistyön syventämisedellytyksiä. 
Talouden tarkasteluja tehtiin  alueellisesta ja valtakunnallisesta näkö-
kulmasta. Pääsääntöisesti opinnäytetyössä käytetään vuosien 2013 ja 
2014 tilinpäätöstietoja, koska vuoden 2015 tiedot eivät ole työn aikana 
vielä hyväksymismenettelyä saaneet. Samanaikaisesti laadinnassa oli 
Joensuun seudun vesihuollon kehittämissuunnitelma 2016–2030, joka 
keskittyi laajasti vesihuollon kehittämisasioihin. 

Joensuun kaupungin järjestämä vesihuoltotoiminta katsotaan alkaneen 
10.2.1927, kun kaupunginvaltuusto teki päätöksen vesilaitoksen raken-
tamisesta. Rakennustyöt aloitettiin Pielisjoen alituksen ja Niinivaaran 
vesisäiliön rakentamisilla. Vuoden 1927 loppuun mennessä talousvet-
tä virtasi putkea pitkin jo neljäänkymmeneen talouteen.  Vuonna 1947 
valmistui ensimmäinen oikea pohjavedenottamo Kontiolahden puolelle 
Jynkkään, josta rakennettiin samalla syöttövesijohto keskustaan.

Liikelaitosmallilla Joensuun vesihuoltoa on hoidettu vuodesta 1997 al-
kaen. Kuntalain 10a luvun mukaisena kunnallisena liikelaitoksena toi-
mintaa on järjestetty vuodesta 2009 lähtien. Joensuun Vesi -liikelaitok-
sen tehtävänä on nykyisin vastata Joensuun kaupungin ja Kontiolahden, 
Liperin ja Polvijärven vesihuollosta. Joensuun kaupungin tarvitsemasta 
talousvedestä suurin osa otetaan nykyisin Kontiolahden kunnan puolel-
la olevilta pohjavesialueilta. Jätevesien puhdistamisen  osalta Joensuun 
Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle on keskitetty Joensuun lisäksi Kon-
tiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien jätevedet. Kontiolahden kanssa 
jätevesiyhteistyö on käynnistynyt vuonna 1987, Liperin vuonna 2008 ja 
Polvijärven kunnan kanssa vuonna 2010. Yhteistyökunnat ovat pysty-
neet sulkemaan omat pienemmät puhdistamot. 

180  Lemmetyinen 2016.
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Alueelle on tehty kaksi  vesihuollon kehittämissuunnitelmien (2002 ja 
2011).  Vuonna 2019 edelleen jokainen Joensuun seudun kunta vastaa 
edelleen oman alueensa vesihuoltoliiketoiminnasta. Hallinnollisesti ja 
taloudellisesti kaikkien kuntien vesihuoltolaitokset toimivat itsenäisinä. 
Neljän kunnan muodostaman alueen pinta-ala on yhteensä noin 5 900 
km². Asukkaita alueella on noin 107 000, joista 80 % (85 000 as.) on si-
joittunut taajamiin, 9 % (10 000) kyläalueille ja loput 11 % (12 000) ha-
ja-asutusalueelle.

 Vuoden 2002 suunnitelmassa pohdittiin kolmea vaihtoehtoa:  1. Sopi-
musperusteinen yhteistyö, jossa osapuolet omaistavat omat laitteensa 
ja yhteistoiminnan perusteena on tuotteen tai laitteen kapasiteetin tai 
palvelun myyminen ja ostaminen.  2. Tukkuvesiyhtiö, jossa kuntien ve-
sihuoltolaitokset toimivat entiseen tapaansa, mutta ostaisivat talousve-
den alueelliselta vesiyhtiöltä. 3. Alueellinen vesihuoltoyhtiö, joka vastaisi 
kaikkien vesihuoltopalvelujen tuottamisesta kuntien yhdessä omistaman 
osakeyhtiön kautta. Vuoden 2011 suunnitelmassa ei enää käsitelty alu-
eellisen yhteistyön vaihtoehtoja. 

Kannattavuus 

Käyttökate kuvaa toiminnan operatiivista kannattavuutta. Vesihuoltolai-
toksilla normaalina käyttökatteena pidetään 50 % tai enemmän, jolloin 
talouden katsotaan olevan kestävällä pohjalla Normaaliin käyttökattee-
seen pääsevät Joensuu ja Kontiolahti. Liperin käyttökate on kohtuulli-
nen ollen Uusimaan vertailuryhmän tasolla. Polvijärven käyttökate on 
lievästi negatiivinen.  Liiketulosprosentit noudattavat käyttökatetta. Li-
perin liiketulos on niukasti positiivinen ja Polvijärvellä tulot eivät riitä 
rahoituskuluihin ja tuloutukseen.   Kannattavuuden arvioinnissa voidaan 
huomioida myös toiminnan laajuus esimerkiksi laitosten käyttökatteen 
ja liikevoiton suhdetta laskutettuihin vesimääriin (käyttökate/laskutettu 
vesimäärä ja liikevoitto/laskutettu vesimäärä). Tässä tarkastelussa Kon-
tiolahden toiminta on selkeästi kannattavinta. 
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Joensuun seudun vesihuoltopalvelut tulevaisuudessa

Lemmetyisen 2016 mukaan asiakkaan kannalta Joensuun seudulla alu-
eellisella vesihuoltolaitoksella olisi paremmat toimintaedellytykset 
turvata laadukkaat ja kohtuuhintaiset vesihuoltopalvelut myös tulevai-
suudessa. Hän arvioi, että kaikkien vesihuoltolaitosten maksut tulevat 
nousemaan ja nousupaine pienemmillä laitoksilla on suurempi ja jatkaa, 
että talouden näkökulmasta katsoen tällä hetkellä terveellä talouspohjal-
la toimivat Joensuun Vesi -liikelaitos ja Kontiolahden kunnan vesihuol-
tolaitos; Liperin vesihuoltolaitos pääsee niukasti nollatulokseen, muttei 
nykyisellä tulopohjalla pysty vastaamaan riittävästi tuleviin peruskorjau-
sinvestointeihin; Polvijärven vesihuoltolaitos toimii selkeästi verovaroin 
tuetusti, minkä johdosta nykyiset muita alhaisemmat vesihuoltomaksut 
ovat selkeiden korotuspaineiden edessä. Näin yhtenäistäminen alueen 
keskiarvoon ja lähelle kustannusvastaavuutta näkyisi Polvijärvellä noin 
15 % suuruisena maksukorotuksena. 

Hänen mukaansa alueellisen vesihuolto-organisaation perustamista 
selkeimmin puoltavia argumentteja ovat: suurempien resurssien myö-
tä tulevat vesihuollon turvallisuus; taloudellinen vahvuus ja osaamisen 
laajuus;  alueen asiakkaiden maksujen yhtenäisyyttä ja vesiosuuskuntien 
tukkuhintojen tasavertaisuutta sekä organisaatioiden välisen sopimus-

Kuva 15. Laitosten tuottojen ja henkilöstömäärän suhde Joensuu, Konti-
olahti, Liperi ja Polvijärvi. (Lemmetyinen 2016.)
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hallinnan selkeytymistä; vesihuoltolain uusi velvoite hinnoittelua, te-
hokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen julkista-
misvelvoitteesta, jotka ainakin perustamisselvityksessä tulisivat selkeästi 
esille.  

Suuremman alueellisen organisaation asiakkaalle näkyvä kielteinen 
muutos: mahdollinen yksilöllisen palvelun väheneminen; pienemmissä 
kunnissa ja niiden vesihuoltolaitoksissa on totuttu palvelemaan asiak-
kaita yksilöllisemmin ja myös yli virallisten vastuurajojen; kuntalaiset 
ovat tottuneet saamaan apua ”kaikki tuntevat toisensa” –periaatteella; 
selkeästi suuremmassa mittakaavassa tämä ei ole mahdollista, mutta 
toisaalta tuo kaikki asiakkaat yhdenvertaisempaan asemaan ja samalle 
palvelutasolle. 

Lemmetyisen mukaan vesihuoltolaitosten omistajien  Joensuun kaupun-
gin sekä Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien halua yhdistyä voi 
jarruttaa pelko tuloutuksen vähenemisestä. Joensuun ja Kontiolahden 
osalta vesihuoltolaitokset ovat selkeästi tulouttavia ja kokonaan omassa 
omistajaohjauksessa olevia yksiköitä. Hän jatkaa, että neljän kunnan yh-
teinen alueellinen kehittämissuunnitelma toteaa luonnosvaiheessa, että 
kokonaisuuden hallinnan kannalta paras vaihtoehto olisi koko alueen 
kattava alueellinen vesihuoltolaitos, joka olisi toimintamuodoltaan osa-
keyhtiö. Hän toteaa, että selvitysalueen vesihuoltolaitosten vastuuhenki-
löiden mielipiteistä oli työn aikana aistittavissa selkeä puoltava näkemys 
alueellisen organisaation perustamiseksi; mikäli poliittinen tahtotila tu-
lee olemaan samansuuntainen, niin seudullista vesihuoltoa on jatkossa 
kehitettävä kohti uutta ja laajempaa organisaatiomallia.

Vuonna 2018 Vesihuollon alueellisen kehittämisen näkökulmasta otet-
tiin merkittävä askel, kun selvitys Joensuun alueen vesiosuuskuntien liit-
tämisestä osaksi Joensuun Vesi -liikelaitosta valmistui. Osapuolten pe-
riaatteelliset hyväksynnät liiketoimintojen yhdistämisestä käynnistivät 
liiketoimintakauppojen valmistelutyön. Yhdistämällä kolmen vesiosuus-
kunnan toiminnot osaksi liikelaitosta turvataan haja-asutusalueen vesi-
huoltopalvelut tulevaisuudessa.181

181  https://www.joensuunvesi.fi/, luettu 13.1.2020.
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Taulukko 11. Tutkimuksen kohdekaupungit ja vesilaitokset, vertailutiedot.

Vesilaitos ja

Organisaatio-
muoto

Asukasluku 
kaupungissa 
(1.12.2019)

Vesi-
johtopi-
tuus

Viemäri-
johtopituus

Liikevaihto Inves-
tointi 
sanee-
rauk-
seen

Inves-
tointi 
uudisra-
kentami-
seen

Henkilöstö 
(osa-aikaiset 
suluissa)

Kurikan Vesi-
huolto Oy

20 702 822 km 253 km 4,4 milj. 
(2018)

0,36milj 0,84 milj 13  

Riihimäen 
vesihuoltolii-
kelaitos

28 836 230 km 213 km 8,2 milj. 
(2018)

4,4 milj 
(2019)

0,6 milj

(2019)

26 (1)

Kymen Vesi 
Oy

Kotka 52 185

Anjalankos-
ki 16 379  
(31.12.2008) 

Pyhtää 5 150

yht. 73 714

665 km 881 km 19,9 milj. 
(2018)

2,5 milj. 1,1 milj. 59 (1)

Äänekosken 
Energia Oy

18 779 340 km 230 km 5,2 milj. 
(2018)

sanee-
rauk-
seen ja 
uudisra-
kenta-
miseen 
yhteen-
sä 0,8 
milj.

* 29

Huittisten 
Puhdistamo 
Oy

Huittinen 
10 050

Sastamala 
24 292

Punkalaidun 
2 833

yht. 37 175

*** *** 3,3 milj. 
(2018)

0,2 milj - 5 (1)

Tampereen 
Vesi (liikelai-
tos)

238 245 782 km 
(2017)

1 424 km 
(2017)

60,7 milj. 
(2017)

130

Ylöjärven 
Vesi Oy

33 212 310 km 270 km 8,4 milj 
(2018)

1,1 milj 1,7 milj 19

Hämeenlin-
nan Seudun 
Vesi Oy

Hämeenlinna 
67 712

Hattula 9 434

Akaa 16 481

yht. 93 627

1166 
km

1018 km 21,0 milj.€

(2018)

6,2 M€

(verkos-
tot ja 
laitok-
set)

2,5 M€

(verkos-
tot ja 
laitok-
set)

64
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7. Kokemuksia ja näkemyksiä tutkimuksen 
kohdekaupungeista
Tässä luvussa esitellään tiivistetysti kohdekaupunkien haastattelutulok-
set.

Kurikan Vesihuolto Oy182

Kurikan Vesihuolto Oy huolehtii vesihuollosta Kurikassa, Jalas järvellä ja 
Jurvassa.  Kurikka on mukana Lakeuden Vesi Oy:ssä, joka on Seinäjoen 
ja Kurikan kaupunkien, Ilmajoen kunnan sekä Valio Oy:n ja Altia Oyj:n 
omistama vedenhankintayhtiö.  Lakeuden Vesi Oy:n hallituksessa on 12 
jäsentä. 

Kurikassa ollaan erittäin tyytyväisiä osakeyhtiö muotoon.  Päivittäiseen 
vesihuoltotoiminnan järjestämiseen ei nähdä suurta eroa esimerkik-
si liikelaitokseen verrattuna, mutta strategisen suunnittelun kannalta 
osakeyhtiötä pidetään itsenäisempänä.  Yhtiössä päätetään itse mitä in-
vestoidaan ja kuinka investoidaan.  Yhtiötä voidaan kehittää oman tar-
peen ja halun mukaan (esimerkiksi automaatiot on uusittu, nykyaikaiset 
tuotannonohjaus- ja kunnossapitojärjestelmät, tabletit). Totta kai, jos 
kunnalta tulee kaavoitetun maankäytön kautta jotain alueita, minne ve-
silaitosta tavalla tai toisella tarvitaan, niin ne hoidetaan. Se on itsestään-
selvyys, oli organisaatiomuoto mikä hyvänsä. 

Asiat toimivat kunnan sataprosenttisesti omistamassa yhtiössä kohtuu 
mutkattomasti. Pitää muistaa, että esimerkiksi talous- ja hallintopalvelut 
ostetaan kaupungin talous- ja hallintaosastolta, sillä tavalla on napanuo-
ra sinne aika kova.  Hallituksen jäsenet on valittu poliittisista päättäjistä. 
Tällä hetkellä (2019) seitsemästä jäsenestä viisi tai kuusi on valtuutettu-
ja, yksi kaupunginhallituksen jäsen ja toinen varajäsen. Omistajasuhteet 
eivät ole ongelma.

En mieltäisi uhkia niinkään organisaatiomuotoon. Tietysti, jos osakeyh-
tiössä jotain tapahtuu niin hallitus ja toimitusjohtaja ovat vastuussa. 

Hyvänä puolena, nyt tehdään sitä vesihuoltoa, päätöksenteko on itse-
näistä, rahojen käytöstä päätetään itse, investoinneista. Mahdollisuudet 
tällaisessa osakeyhtiömuodossa ovat rajattomat.  

Muihin organisaatiomuotoihin verrattuna osakeyhtiö ja osuuskunta ovat 
varmaan aika lähellä toisiaan.

182  Kotiranta J.20.3.2019.
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Henkilöresurssit ovat kunnossa. On jäänyt eläkkeelle tai jäämässä muu-
tama henkilö, jotka ovat tehneet koko työuransa vesilaitoksella. Tarvit-
taessa ostetaan muualta. 

Varsinaisesti ei ole mitään toimintoja ulkoistettu, mutta koska teem-
me omana työnä myös aika paljon saneerausta ja tällä hetkellä uuttakin 
viemäröintialuetta, niin tietenkin ostamme kaikki konepalvelut ulkoa. 
Suunnittelu on aina ollut ostopalvelu. Sähköpalvelut ostetaan ulkoa. 
ATK-palvelut ostetaan. Ja tietenkin talous- ja hallintopalvelut kaupun-
gilta.  Ei ole järkevää hankkia tämän kokoiseen organisaatioon mitään 
kaivinkoneita tai palkkaamaan jotain spesiaali-ihmisiä. Meillä henkilö-
kunnasta vaikka kenet voi hätätilassa panna vesilaitokselle, jäteveden-
puhdistamolle, kaikki päivystää. 

Riihimäen vesihuoltoliikelaitos183 

Riihimäen vesihuoltoliikelaitos on suoraan kaupunginhallituksen alaise-
na toimiva liikelaitos. Riihimäen kaupunginvaltuusto valitsee vesihuol-
toliikelaitoksen johtokunnan, jonka toimikausi on valtuustokausi. Uusi 
johtokunta aloittanut 1.6.2017. Johtokunnassa kaikki olivat uusia, yhtä 
naista (SDP)  lukuun ottamatta. Hän on ollut mukana 1.5.2016 lähtien. 
Jäseniä hallituksessa on 7, plus 1 kaupunginhallituksen edustaja. Puolu-
eet SDP (1 + pj), KOK (1+varapj), VIHR (1), KESK (1), VAS (1), hallituk-
sen edustaja KD. Riihimäen Vedellä työskenteli vuonna 2017 yhteensä 
27 henkilöä.

Alueellista yhteistyöstä vesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä jatkettiin 
Hyvinkään, Mäntsälän ja Hausjärven vesihuoltolaitosten kanssa sään-
nöllisissä tapaamisissa, joissa käsiteltiin Hikiän tekopohjavesilaitokseen 
liittyviä ja muita ajankohtaisia asioita.  Riihimäen vesilaitos oli vuoteen 
2002 asti taseyksikkö, sen jälkeen tehtiin liikelaitos. Alkuun tekninen 
johtaja toimi liikelaitoksen johtajana oman toimensa ohella ja tekninen 
lautakunta toimi johtokuntana. Vuonna 2008 tai 2009 eriytettiin ja vesi-
huoltoliikelaitokselle tuli oma johtaja ja oma johtokunta. 

Kun vesihuolto piti kirjanpidollisesti eriyttää, niin huomattiin, että tase-
yksiköllä ei olisi ollut ottaa rahaa saneeraukseen. Kaikki rahat olivat kau-
pungin yhteisessä potissa. Saneeraustoiminta alkoi vasta, kun liikelaitos 
oli muodostettu. Teknisellä johtajalla oli vesihuoltotausta, joten hän toi-
mi eläkkeelle jäämiseensä asti myös liikelaitoksen johtajana. Hänen ti-
lalleen palkattiin kaksi henkilöä. Samassa yhteydessä tuli oma johtokun-
ta, koska oli todettu, että aikaisempi järjestelmä oli työläs. Kokoukset 

183  Rämö J.11.3.2019.



147

Petri S. Juuti

venyivät, kun ensin oli lautakunnan kokous ja heti perään johtokunnan 
kokous.

Jos vertaa liikelaitosta ja osakeyhtiötä niin käytännön operatiivisessa toi-
minnassa ei  nähdä suuria eroja. Osakeyhtiö on tietysti vielä kauempana 
emokaupungista, on itsenäisyyttä ja hallitusten jäsenten pitää ensisijai-
sesti ajaa yhtiön etua. Vähän meilläkään johtokunnassa mitään politi-
kointia on. Joku johtokunta suhtautui kategorisesti henkilöstölisäyksiin. 
Katsoivat, että kaupunkikonserniin ei pidä enää lisätä henkilökuntaa, 
vaikka meillä oli selvät perusteet tiettyjen henkilöiden saamiseksi omaan 
organisaatioon.

Osakeyhtiössä on omaa liikkumavaraa on enemmän ja turhaa byrokra-
tiaa vähemmän, lähtee enemmän vesihuollon lähtökohdista.  Riihimä-
en Veden johtokunnan kokouksissa käy kaupunginhallituksen edustaja, 
kaupunginjohtajalla on periaatteessa läsnäolo-oikeus, jonka hän on sen 
delegoinut tekniselle johtajalle. Katsovat omistajan näkökulmaa, heillä 
on puheoikeus mutta ei päätösvaltaa. Ei ole ollut mitään ongelmia tai 
ristiriitoja. Uusille johtokunnan jäsenille on koulutus alkuun. 

Hyviä puolia liikelaitoksessa on tietynlainen itsenäisyys, ja pitkäjäntei-
syys. Taloutta pystytään suunnittelemaan pitkäjänteisemmin kuin kun-
nan puolella (taseyksikkönä) ja tietenkin se, että liikelaitoksen ei tarvit-
se maksaa veroa, joka helpottaa taloudenkin suunnittelua. Varsinaisia 
huonoja puolia en näe. Osakeyhtiöön verrattuna niin siellä läpinäkyvyys 
ja itsenäisyys on vielä suurempaa. Uhkana on tietenkin kuntapuolen ta-
lous, tulee paineita tuloutuksille. Tässä toimintamuodossa ei ole enää 
mitään organisaatiomuutoksen tuomia mahdollisuuksia. Ne on aika hy-
vin hyödynnetty. 

Tulevaisuuden haasteiden kannalta kiinnostava vaihtoehto voisi olla 
alueellinen vesilaitos, pienten naapurikuntien, Hausjärvi, Loppi, kanssa 
sellaisen muodostaminen. Saataisiin volyymin kautta jotain tiettyjä re-
sursseja tänne, mahdollistaisi automaatio-ihmistä, erikoistumista voisi 
olla enemmän. Ei ole helppoa löytää työntekijöitä, varsinkaan esimies- ja 
asiantuntijatehtäviin. Kenttähenkilökuntaa, esimerkiksi verkostopuolel-
la putkiasentajaa, löytyy. 

Yhdessä vaiheessa tehtiin kuntaliitosselvitystä ja samassa yhteydessä 
tehtiin alustava selvitys vesilaitoksista. Siinä on tiettyjä jatkotoimenpi-
teitä mitä pitäisi lähteä tutkimaan. Se on nyt jäissä, kuntien välinen luot-
tamus vähän meni siinä ja yhteistyö on sen jälkeen ollut vaikeata. Naapu-
rikunnat näkivät kuntaliitoksen uhkana. Meillä olisi kiinnostusta tutkia 
vesihuoltoa mutta naapurikunnissa ei tällä hetkellä olla kovin innokkai-
ta. Onhan meillä yhteistyötä mutta eteenpäin vieminen ei onnistu. 
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Valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet ja päättää meidän tuloutuk-
sesta ja lainanottovaltuuksista. Muuten meidän johtokunta saa aika it-
senäisesti taloutta johtaa ja päättää investoinneista. Avainasemassa on 
lähinnä ollut, että oman johtokunnan jäsenet ymmärtävät ja heillä onkin 
aika hyvä näkemys, että saneeraus on tärkeätä, sitä pitää tehdä ja jatkaa. 
Ollaan saatu hyvin myytyä omia ajatuksiamme.

Rakennustoiminta on ulkoistettu urakoitsijoille, joitain ihan pieniä koh-
teita voidaan itse tehdä. Urakoitsijat tekevät vesihuoltosaneeraukset. 
Uudisalueiden rakentamiset tehdään yleensä kaupungin kanssa, sama 
urakoitsija tekee kadut ja vesihuollon. Se on niin kausiluonteista, että on 
katsottu, ettei sitä ole järkevää pitää omana toimintana. Laitossuunnit-
telua meillä ei ole lainkaan itsellä. Sitä on sen verran vähän ja tapahtuu 
harvoin, että osaamisen ylläpitäminen on vaikeata. 

Uudisrakentamisen suunnittelu on käytännössä ulkoistettu, sen tekee 
joko tekninen toimi kadunsuunnittelun yhteydessä tai koko paketti me-
nee ulkopuoliselle suunnittelijalle. Saneeraussuunnittelua varten meillä 
on oma suunnittelija. 

Verkoston huuhtelu- ja kuvaustoiminnot on ulkoistettu. Meillä ei ole mi-
tään huuhtelu- tai kuvausautoja.  Pumppaamojen vuosihuollot ostetaan 
ulkoa. Käytännössä pumppaamojen toimittajat tekevät. Perusoperointi 
ja kunnossapito on meidän ydinosaamista sekä verkosto- että laitospuo-
lella. Siellä on paljon päivystystyyppistä ja vaatii paikallistuntemusta.  
Työnjohtotasolle vaikea saada ihmisiä, kaikki haluaa olla suunnittelijoi-
ta, asiantuntijoita. 

Kymen Vesi Oy184

Kymen Vesi Oy on Kymenlaakson alueella toimiva alueellinen vesihuol-
toyhtiö, jonka omistajina ovat Kotkan ja Kouvolan kaupungit (entinen 
Anjalankosken kunta) sekä Pyhtään kunta. Yhtiön ääni- ja omistusosuu-
det ovat: Kotka (ääniosuus % 79, omistusosuus % 63), Kouvola (äänet 18, 
omistus 33), Pyhtää (äänet 3, omistus 4).  Kolmen omistajakunnan kautta 
sidosryhmiä on paljon: kuntien teknistä johtajia, maankäyttöinsinööriä, 
rakennusvalvontaa, lupaviranomaisia. Puolet oli jo melkein näitä kuntien 
viranomaisia. Lisäksi on myös keskeisiä palveluntoimittajia, urakoitsijoi-
ta, automaationjärjestelmän toimittajia, vesilaitosyhdistysten edustajia, 
naapurivesilaitosten edustajat tietenkin. Jos on paljon sidosryhmiä niin 
kannattaa kysellä henkilökohtaisesti kuulumisia vesihuoltoon liittyen.  
Aina on jotain mielessä, mitä esim. ei vuosipalavereissa sanota. 

184  Väkevä J. 21.2.2019.



149

Petri S. Juuti

On muodostunut kuva siitä, että jos lähtee Kotkan vedestä liikkeelle, 
joka oli liikelaitos. Että siihen yhtiömuotoon haluttiin, lähti pitkälti maa-
kunnallisista yhteishankkeista. Maakunnassa, Etelä-Kymenlaaksossa, 
oli silloin seitsemän jätevedenpuhdistamoa ja tavoite oli päästä yhteen. 
Nyt ollaan päästy siihen. Yhtiön muodostaminen oli tärkeää, että päästiin 
tavoitteisiin, jotka silloin asetettiin. Ei siinä kovin montaa vaihtoehtoa 
ollut, että päädyttiin ylikunnalliseen organisaatioon, se oli yhtiömalli 
tai jonkinlainen kuntayhtymä. Kuntayhtymää ei varmaan edes kovin 
aktiivisesti mietitty, päättäjät olivat yhtiömallin puolella, johtuen varmaan 
siitä, että Kymenlaakson Vesi oli jo siinä vaiheessa yhtiö, tukkuvesiyhtiö. 

Jos liikelaitoksella ei ole itsenäisiä oikeuksia tehdä päätöksiä - esimerkiksi 
henkilöstön rekrytointi on kunnan henkilöstöjohtajan alla, se vaikeuttaa 
rekrytointia hirveästi. Tekee byrokraattisemman ja joustamattomam-
man, vaikeuttaa erityisalaosaamisen saamista taloon. Tämä on mieles-
täni heikoin kohta liikelaitoksessa, vaikka ei yhtiökään kovin paljon kor-
keampaa palkkatasoa tarjoa. Liikelaitoksessa hyvä puoli on, että kunnan 
toiminnot tukevat liikelaitosta paremmin kuin yhtiössä. Useimmiten voi 
talousasioissa tukeutua talousjohtajaan tai hallinnon ja talouden tuki-
prosesseihin. Yhtiö pyrkii tekemään kokonaisedullisesti järkeviä ratkai-
suja, jotka saattavat joskus olla ristiriidassa kunnan yhteistyön kanssa.

Jos ajattelee itse toimintaa, niin päätöksenteko yhtiössä on nopeampaa 
ja joustavampaa. Liikelaitoksessa toimitaan vuosikierron kautta, budjetti 
laaditaan tiukasti syksyllä eikä siitä voida hirveästi joustaa vaikka tulisi-
kin muutostarpeita. Yhtiössä se on helpompaa, ei vaadi kuin hallituksen 
käsittelyn. Joustavuus ehkä on yleisesti paras hyöty, toivon mukaan sääs-
tää kustannuksia ja tuo parempaa asiakaspalvelua ja yhteistyötä. 

Kun ajatellaan, miten saadaan toiminta pysymään kannattavana ja te-
hokkaana, niin kyllä työntekijöistä on kiinni ja johtamisesta, hallitus ja 
johtoryhmä miettii järkeviä strategioita, tekee järkeviä päätöksiä ja in-
vestointeja, ohjaa työprosesseja järkevään suuntaan. 

Yhtiössä joustavuus ja imago on keskimäärin parempi. Kunnan liikelai-
tos koetaan kunnan toiminnaksi, yhtiö koetaan joustavammaksi ja ny-
kyaikaisemmaksi. Haasteena tulee se, että toimitusjohtaja on yhtiössä 
astetta itsevaltaisempi kuin liikelaitoksessa, rooli korostuu enemmän, 
yksittäisen henkilön rooli alkaa kasvamaan, mitä asioita se haluaa viedä 
eteenpäin. Ja vaikka siellä on hallitus yläpuolella, niin se hallitus on va-
linnut toimitusjohtajan, ei se ala kovin kevyin perustein toimitusjohtajaa 
vaihtamaan. Rooli on tärkeä, minkälaista yrityskulttuuria vie eteenpäin, 
minkälaisia asioita pitää tärkeänä viedä eteenpäin. Liikelaitoksessa joh-
tokunta valvoo enemmän toimintaa, yhtiöissä hallitus enemmän kyseen-
alaistaa ja haastaa toimitusjohtajaa.
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Kymen Vesi Oy on kolmen kunnan omistama, se on eri tilanne kuin 
yhden kunnan omistamissa. Tuo suhdetta omistajaan monimuotoi-
semmaksi. Koska Kotka on ylivoimaisesti suurin omistaja, niin totta kai 
olemme Kotka konsernissa. Se johtaa siihen, että konserni kuitenkin oh-
jaa yhtiöitään tietyllä tavalla, tulee konserniohjeet. Voidaan vähän jous-
taa asioissa, kun emme ole Kotkan sataprosenttisesti omistamia, yhdessä 
neuvottelemalla omistajan kanssa. Sellaiset taidot korostuvat, että tulee 
toimeen erilaisten osapuolien kanssa, kun on monta omistajaa. 

Yleensä kunnassa keskeisessä roolissa on kaupunginjohtaja, joka saattaa 
olla etäisempi isoissa kunnissa. Tekninen johtaja on läheisin kunnan vi-
ranomainen, jonka kanssa ollaan eniten yhteydessä. Sitten on hallitukset 
ja joskus saattaa olla haastetta, jos hallitus ja omistaja eivät ole keskustel-
leet riittävästi keskenään. Saattaa olla, ettei linjaus ja tavoite ole sovittu 
yhteisesti ja toimitusjohtaja on siinä sitten keskellä keskustelemassa, että 
miten mennään eteenpäin. Tällaisia tilanteita voi aina välillä tulla. Siinä 
kyllä pärjää, kun hoitaa kaiken viestinnän avoimesti. Viestinnän rooli vä-
lillä korostuu. 

Helpompaa varmaan olisi, jos olisi vain yksi omistaja. Toiminta-alueella 
pitäisi toimia samoilla toimintatavoilla, mutta eri kunnilla saattaa olla eri-
laista historiaa ja taustoja, niin sieltä tulee erilaisia toimintakulttuureja. 
Yhtiön perustamissopimus määrittelee paljon asioita. Ja niistä asioista, 
joita ei sieltä löydy, keskustellaan paljon omistajien ja hallitusten kanssa. 

Kuntien välinen yhteistyö toimii, tässä on kolme kuntaa ja Kymenlaak-
son Vedessä vielä Hamina neljäntenä. Kotkan ja Kouvolan välillä on vä-
lillä ollut pientä vääntöä. Siellä on takana poliittiset toimijat ja asiat voi-
sivat mennä luontevamminkin. Kun taustalla on pientä epäluuloa, niin 
aikaa joutuu käyttämään enemmän. Heikkoutena henkilöstöpuolella 
on se, että kun on sitoutunutta ja pitkäaikaista porukkaa, niin innova-
tiivisuuden puute ja muutosvastarinta ovat sellaisia, joita ajoittain tulee 
esiin. Verkostojen kunto heikkenee, jos ei lisätä saneerausmääriä. 

Uhkana on pidetty sitä, että jos omistajat tekevät päätöksiä pelkästään 
taloudellisesta näkökulmasta, niin he eivät välttämättä tee parasta pää-
töstä toiminnan näkökulmasta. Vesialalla ei yleisesti pidetä vesi-energia 
fuusioita hyvänä veden kannalta. Sekin on johtamisesta kiinni, mutta voi 
käydä niin että veden näköala heikkenee. Että joissain yhtiöissä päätök-
senteossa ei välttämättä ole ollenkaan vesipuolta. Kuntien taloustilanne 
voi aiheuttaa paineita sellaisiin ratkaisuihin, jotka eivät ole vesihuollon 
kannalta hyviä. Kyberriskit ovat uhka, vesilaitos on kuitenkin niin perus-
toiminnan kannalta tärkeä elementti. On varmasti tahoja, jotka katsovat, 
että vesihuoltoa häiritsemällä lamautetaan toimintaa. 



151

Petri S. Juuti

Haastepuolella Kymen Vessä on se, että tämä alue kärsii väestökadosta. 
Se yhdistettynä kiinteistöjen arvon laskuun on uhka. Vie motivaatiota 
saneerauksista. Onko järkevää enää investoida vesihuoltoon. Saattaa 
vaikeuttaa hommaa kokonaisuuden kannalta. Mahdollisuutena on pal-
vella asiakkaita tulevaisuudessa paremmin uusien teknologioiden myö-
tä, esim. etäluettavat vesimittarit. Jos digitalisaatio oikein hyödynnetään, 
niin kyllä siitä on paljon hyötyä. Helpottaa työntekoa ja sitä kautta saa-
daan parempaa dataa toiminnasta, pystytään tekemään parempia pää-
töksiä. Parhaimmillaan se motivoi enemmän.

Mahdollisuus varmaan on myös palvelutoiminta, myydään asiakkaille 
myös enemmän palveluja, kaikenlaisia vuotovahteja ja tämän tyyppisiä. 
Ehkä myös palvellaan paremmin kiinteistöjä vanhan infran korjaamisek-
si. Parantaa tämän kaltaista palvelutoimintaa ja sitä kautta luoda imagoa, 
että ollaan vesi- ja ympäristöteknologian asiantuntija ja palvelun toimit-
taja. Vesihuoltolaitoksen kautta voisi saada luotettavaa tietoa siitä, miten 
asiat ovat ja kentän toimijoista, jopa niin että laitoksen kautta voisi tilata 
jonkun työn, vaikka sen oikeasti tekisikin joku kumppani.

Mahdollisuutena on vesilaitoksen roolin muuttaminen palvelualttiim-
maksi. Olisi riittävän iso mutta olisi myös erityisosaamista riittävästi. 
Sitä kautta tulee kansainvälisyys jollain tasolla, että kun hoidetaan myös 
jäteveden puhdistusta niin olisi ympäristöosaamista vähän yli sektorin. 
Olisi asiantuntijataho myös vesistöjen suojelijana. Kansainvälisyyttä voi-
si olla niin, että välillä olisi henkilöitä vaihdossa jossain. Pieni rooli kan-
sainvälisyyteen, sieltä voisi tulla Suomelle myyntiä, asiantuntijapalvelui-
denmyyntiä tai miksei laitteitakin. Vesilaitosten pitäisi avata toimintaa, 
tekisi enemmän yritysten kanssa yhteistoimintaa ja myös kansainväli-
sesti. 

Sitä joutuu aina miettimään, että mitä tehdään omana työnä ja mitä ul-
koistetaan. Kymen Vesi tekee aika paljon omana työnä. Ja sitten joutuu 
aina välillä miettimään onko se järkevin tapa tehdä joku työ. Asiakas kui-
tenkin maksaa viulut ja joku aina kyseenalaistaa onko se järkevin tapa 
tehdä työ. Enemmän mennään siihen suuntaan että toiminnat, jotka ei-
vät ole aivan ydintoimintaa, ostetaan ulkopuolelta.

Kokonaisvolyymissa saattaa olla perustelemista enemmän, että asukkaat 
ja asiakkaat saattaa ajatella, että eihän tässä ole ollut mitään ongelmia, 
aina kaikki on toiminut. Miksi vesilaitoksen pitää nyt nostaa hintoja 
ja verkostoja saneerata enemmän? Siinä on hyvä kertoa koko ajan sitä 
viestiä, että ne verkostot vanhenevat, ja välillä ottaa kuvia, että nähdään 
missä kunnossa verkostot ovat. Helpottaa päätöksentekoa. Pitää vältellä 
yllättäviä isoja korotuksia, joita on hankalampi perustella. Mieluummin 
tasaisesti nostaa, vaikka joka toinen vuosi hintaa. 
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Onnistuu helpommin yhtiössä minun kokemukseni mukaan. Kun liike-
laitos on vielä kunnan toimintaa, niin siitä on helpompi valittaa, kyseen-
alaistaa se. Tietysti se yhtiössä riippuu siitä, minkälaisia henkilöitä hal-
lituksessa on. Jos ne katsovat, että kaikki hinnankorotus on negatiivista, 
niin totta kai kaikki kriittisyys on suurempaa.

Hyvä olisi, jos hallituksessa olisi henkilöitä, joilla on laaja osaaminen, pa-
rasta tietysti, jos vesihuollosta tai joltain rinnasteiselta alalta, strategista 
näkemystä ja talousosaamista. Mutta eihän niitä käytännössä ole, joutuu 
alan perusteita kertomaan. Periaatteessa hallituksen jäsenet voi vaihtua 
vaikka vuosittain, mutta enemmän vaihtuu neljän vuoden välein kun on 
kunnallisvaalit. Usein jos vaihtuu yksi jäsen, niin totta kai häntä sparra-
taan, kerrotaan asioita. Hirveän hyvä olisi, jos olisi pitkäaikaisia hallituk-
sen jäseniä koska heillä on sitten se pitkä kaari, on nähnyt toimintaa pit-
kältä ajalta. Meilläkin hallitustaipaleeltaan vanhin on ollut kymmenen 
vuotta. Puolitoista vuotta sitten meillä vaihtui neljä jäsentä ja kuusi on 
hallituksessa. Aikaisemmin selkeitä asioita joutui perustelemaan enem-
män. On siinä se hyvä puoli, että joutuu itseäänkin haastamaan enem-
män, että onko asiat näin niin kuin on itse ne ajatellut.

Osaamistarve on muuttumassa. Koko ajan mietitään, että pitäisi olla 
enemmän tietojärjestelmäosaamista, ict-osaamista, paikkatieto-osaa-
mista. On asioita, joiden merkitys kasvaa. Viestintä on yksi, joka on kas-
vanut. Tehtävät on muuttuneet. Nyt kun rekrytoidaan uusia henkilöitä, 
pitäisi nähdä mikä tarve on 5-10 vuoden päästä. Siinä tullaan kysymyk-
seen, että pitäisikö meillä olla omaa osaamista vain enemmän konsult-
tipuolelta. 

Ei tehdä enää mitään viemäreiden huuhteluita itse, tämän tyylisiä asioita 
on pikku hiljaa jäänyt pois. Sitten rakentamisessa, ei meillä mitään omia 
koneita ole ollut pitkään aikaan. Tehdään ydintyöt, asennustyöt verkostoon, 
koska ne ovat kriittisiä meille.  Harmaalla alueella on töitä, jotka ovat 
varmaan tulevaisuudessa mietinnän alla, niin kuin tällaisia ennakoivia 
huoltotöitä, esimerkiksi kierretään vesipostit läpi ovatko ne kunnossa ja 
merkataan johonkin järjestelmään, jos on korjattavaa ja mitä korjattavaa. 
Tuollaisia töitä pystyisi tekemään myös ulkopuoliset toimijat. En usko 
mihinkään suuriin muutoksiin, jos ennen oli vaikka 20 asentajaa, niin 
tulevaisuudessa voisi olla 15 tai 12 ja loput hommataan ulkopuolelta. 
Esimerkiksi pumppaamopuolella on paljon tehty sellaisia ratkaisuja, että 
kun joku jää eläkkeelle niin esimerkiksi huollot on ostettu ulkopuolelta. 

Johtamiskulttuuri on hirveän tärkeä, koska se todennäköisimmin johtaa 
työkulttuuriin ainakin pitkällä tähtäimellä. Usein sen näkee siinä, kun 
johtaja vaihtuu, useimmiten se kulttuurikin vähän muuttuu. Harvoin on 
ihan saman tyylinen tapa johtaa. Ja usein hallituskin on halunnut, että 
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tietyt asiat tehdään vähän eri tavalla. Hallituksen tuki on siellä takana, 
kun johtaja alkaa tehdä muutosta. Sittenhän se vaikuttaa siihen, että joi-
hinkin asioihin aletaan panostamaan enemmän. On se sitten ekologi-
suus tai henkilöstön hyvinvointi tai säännöllisempi esimiesten koulutus 
tai jotain vastaavaa. Sekin on muutos ja pikku hiljaa muokkaa kulttuuria, 
jossain vaiheessa siitä tulee toimintatapa. Jos nyt vaikka joku energiate-
hokkuus, jos ei sitä aikaisemmin ole mietitty ja yhtäkkiä johtamiskult-
tuuri haluaa ottaa sen enemmän tapetille, niin kyllä se pikku hiljaa run-
notaan organisaatioon. Se riippuu siitä, kuinka aktiivinen on. 

Nämä ovat vaikeita asioita. Vaikka johtajalla olisi ajatus, että näinhän tä-
män pitäisi mennä, niin jos lähtökohta on kovin erilainen, niin se kestää. 
Voi olla, ettei muutu ollenkaan ja henkilö heittää jossain vaiheessa hans-
kat tiskiin ja menee johonkin toiseen kulttuuriin, jossa saa tehtyä muu-
toksen paremmin. Jos hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä omaksuvat 
samanlaisen tavan ajatella, niin silloin se väkisinkin johtaa muutokseen. 
Mutta jos siellä on keskenään erilaisia näkemyksiä, niin sitten se ei etene.

Äänekosken Energia185 

Äänekosken Energia Oy:n omistaa Äänekosken kaupunki. Vakituisen 
henkilöstön määrä yrityksessä oli vuoden 2018 lopulla 29 henkilöä. Ää-
nekosken Energian hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kuusi luotta-
mushenkilöä. Johtoryhmässä on neljä henkilöä.

Vesihuoltolaitos on toiminut aiemmin neljässä kunnassa (Konginkangas, 
Sumiainen, Suolahti ja Äänekoski) ja vesihuoltolaitosten toiminnasta 
on vastannut kukin kunta erikseen. Kun nämä neljä kunnat yhdistyivät 
yhdeksi kunnaksi (Äänekosken kaupunki), niin vesihuoltolaitokset seu-
rasivat mukana ja niistä muodostui yksi vesihuoltolaitos, jonka toimin-
nasta vastasi kunta. 2008 Äänekosken kaupunki myi vesihuoltolaitoksen 
Äänekosken kaupungin omistamalle 1993 perustetulle Energiayhtiölle, 
jossa toimii kaukolämmön ja sähkön liiketoiminnat. Varmaan Jyväskylä 
toimi esimerkkinä ja pääasiallinen syy oli puhdistaa kaupungin tasetta ja 
saada tulevaisuudessa hyvää korkotuottoa. Myyntiä on selitelty myös te-
hokkuuden lisäämisellä ja vesiliiketoiminnasta saatavien tuottojen koh-
dentuminen vesihuoltoverkoston saneeraamiseen. 

Yhtiössä on siirrytty linjaorganisaatiosta lähemmäksi matriisiorganisaa-
tiota. Vastuuta on pyritty jakamaan jokaiselle ja esim. yrityksemme kol-
me ennen erillistä liiketoimintaa on yhdistetty yhden tuotantopäällikön 
alle. Vastuuta asioista jaetaan prosesseja poikkileikkaavasti. Vesihuollon 

185  Rinne P.22.5.2019.
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osaamista on viime vuosina selkeästi lisätty eli ennen vesihuollon toi-
mihenkilöitä oli ainoastaan yksi, mutta nyt niitä 4 + tuotantopäällikkö.  
Päivittäisen toiminta on joustavaa ja vähemmän byrokratiaa. On paljon 
helpompi suunnitella strategiaa, kun tietää vesihuollon tulot ja sen pe-
rusteella voi tehdä lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelua

Yhtiön hallitus koostuu politikoista. Heidän kauttaan viestiä menee kun-
nan hallituksen ja valtuuston jäsenille. Toimitusjohtaja käy kertomassa 
kaupungin päättäjien tilaisuuksissa yhtiön tilasta. Lähiaikoina järjestäm-
me tilaisuuden, jossa kaupungin hallitus ja valtuusto käytetään yhtiön 
suurimmilla investoinneilla. Operatiivisessa mielessä pidämme säännöl-
lisiä yhteistyöpalavereja kaupungin teknisen puolen kanssa.

Hyvää: Ihmiset ovat motivoituneempia kun toiminta on suunnitelmalli-
sempaa ja he pystyvät vaikuttamaan paremmin työhönsä. Aikaa ei kulu 
byrokratiaan.

Huonoa: Kun ei olla suoraan kaupungin alla, niin kaupunki pyrkii vaikut-
tamaan toimintaan, vaikka sillä ei ole oikeutta. On asioita, joissa meidän 
toimintaa koskeva olennainen tieto ei välity kaupungilta meille, vaikka 
syytä olisi. Esim. kaavoitusprosessiin olisi helpompi vaikuttaa kaupun-
kiorganisaation sisältä. 

Uhat: Mielestäni sekä Jyväskylässä että Äänekoskella ei vesihuollon siir-
tyminen energiayhtiöön ole ollut ongelmatonta. Sähkö- ja kaukolämpö-
miehet ovat ”pitäneet itseään parempina” kuin vesimiehet ja tämä saat-
taa aiheuttaa ongelmia ainakin siirtymävaiheissa.

Mahdollisuudet: Moniosaamisen hyödyntäminen ja parempaa strategis-
ta suunnittelua

Uusi toimitusjohtaja pitää riskien hallintaa tärkeänä ja on kuunnellut 
tuotannon henkilöstöä ja vienyt hallituksen päätettäväksi suuria inves-
tointeja. Pyrimme viestimään yhtiön hallitukselle verkoston tilasta rea-
listista tietoa, jotta se pystyisi muodostamaan oikean kannan ja tekemään 
hyviä strategisia päätöksiä. Pyrimme tekemään selvitystyötä konsulttien 
kanssa oikean tiedon löytämiseksi ja mm. korjausvelan oikean tason 
määrittelemiseksi ja viemään tietoa hallitukselle.  

Tällä hetkellä on riittävät resurssit ja resursseja voidaan ostaa luontevas-
ti muualta, mutta kaupungin koon takia muita resursseja ei välttämät-
tä löydy kovin hyvin tai ne maksavat suhteettoman paljon. Asiakkaiden 
laskutus, taloushallinto, suunnittelu ja rakentaminen on ulkoistettu. Ul-
koistamisella on haettu tehokkuutta oman ydintoiminnan pyörittämi-
seen. Pienen organisaation ei kannata yrittää hallita kaikkea, vaan ostaa 
osaamista niihin keskittyneiltä yhteistyökumppaneilta. Nähdäkseni syy 
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siirtymiseen kaupungin alaisuudesta osakeyhtiöön oli pelkästään poliit-
tinen.

Sisäiset organisaation muutospaineet ovat tulleet lähinnä yrityksen sisäl-
tä. Tosin kun yritykseen palkattiin uusi toimitusjohtaja, niin yhtenä isona 
tehtävänä oli organisaatiomuutoksen toteuttaminen. Jyväskylän Energia 
Oy on pisara-hankkeeseen liittyen ollut kovasti yhteydessä ja halu tehdä 
yhteistyötä kanssamme tai ottaa prosessejamme haltuun on ollut kova. 
Toistaiseksi olemme strategioineet pitävämme vesihuollon itsellämme. 
Tähän päätökseen on vaikuttanut halu pitää toiminnot omissa käsissä ja 
kustannukset vakaana. 

Onhan johtajissa ja johtamiskulttuureissa eroja. Mielestäni avoin ja 
keskusteleva johtamiskulttuuri on hyvä, jossa päätöksenteko perustuu 
asioiden perusteelliseen puntarointiin ja selvittämiseen. Mitä paremmin 
jokaisen työntekijän mielipidettä kuunnellaan ja viesti välittyy oikeana 
ylimmälle tasolle saakka, saadaan aikaan motivoitunut ja hyvä työyhtei-
sö. Johtajilla on iso merkitys tällaisen kulttuurin luomisessa. 

Huittisten Puhdistamo Oy186

Yhtiö perustettiin v. 2011 vastaamaan keskusjätevedenpuhdistamon 
kokonaisuuden rakentamisesta. Huittisten Puhdistamo Oy:n jäteve-
denpuhdistamo puhdistaa Sastamalasta, Huittisista ja Punkalaitumelta 
johdetun jäteveden vähintäänkin ympäristölupaehtojen edellyttämäl-
le tasolle.  Jätevedenpuhdistamoa alettiin käyttöönottaa 2016 kesällä ja 
puhdistamo oli valmis kokonaisuudessaan tammikuussa 2017. Puhdis-
tamo Oy vastaa ja hallinnoi puhdistamoa ja siirtoviemäreitä. Pääpaino 
on siirtynyt rakentamisesta jätevedenpuhdistukseen. Puhdistamon asu-
kasvastineluku on melkein 80 000, johtuen Huittisissa sijaitsevasta elin-
tarviketeollisuudesta. Yhtiön omistus jakaantuu seuraavasti: Huittisten 
kaupunki 48 %, Sastamalan kaupunki 47 % ja Punkalaitumen kunta 5 %.  
Hallituksen jäsenistä kaksi on Huittisista (puheenjohtaja ja jäsen), Sas-
tamalasta on kaksi jäsentä ja Punkalaitumelta on yksi jäsen. Hallituksen 
sihteeri on Sastamalasta.

Jäteveden puhdistamo on ollut osana kaupungin vesihuoltolaitosta ja 
nyt laajentumisen myötä kaupunki-/kuntaomisteinen Oy.  Päivittäisen 
toiminnan järjestäminen on helpompaa verrattuna muihin organisaatio-
muotoihin ja paljon voi suunnitella itse. Hallituksen jäsenet koostuvat 
omistajista. Lisäksi ns. sidosryhmä koostuu osakkaiden edustajista. Hy-
vin toimii.  Hyviä puolia ovat pienen organisaation ketteryys ja haavoit-

186  Halinen A.28.4.2019.
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tuvuus. Oy tuo mukanaan osakeyhtiölain ja toimitusjohtajan vastuun 
lainsäädännössä. Kunnanorganisaatiossa vastuu on jaetumpaa. Isompi-
en koneistojen huollot on ulkoistettu, henkilöstön oma ammattitaito ei 
riitä. Lisäksi sähkö- ja automaatio on ulkoistettu. Yksi sähkömies ei voisi 
olla koko ajan töissä, kun lähes aina tarvitaan.

HS-Vesi187

HS-Vesi Oy on Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan omistama vuonna 
2001 perustettu vesihuoltoyhtiö. Yhtiö huolehtii toiminta-alueellaan 
veden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevesien poisjohtamisesta ja puh-
distamisesta.  HS-Hulevesipalvelut perustettiin vuonna 2017. Hämeen-
linnan Seudun Vesi -konserni syntyi HS-Hulevesipalveluiden perusta-
misen myötä. HS-Veden kaikki osakkeet ovat yhtiön omistajakuntien eli 
Hämeenlinnan ja Akaan kaupunkien sekä Hattulan kunnan omistukses-
sa. HS-Hulevesipalvelut on kokonaan HS-Veden omistama tytäryhtiö. 
Vuosi 2018 oli Hämeenlinnan Seudun Vesi -konsernin ensimmäinen 
toimintavuosi. Vuonna 2018 HS-Vedessä oli töissä 62 työntekijää, joista 
määräaikaisia oli 2 kpl.

Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista viisi on Hämeenlin-
nasta, yksi Hattulasta ja yksi Akaalta. Toimitusjohtaja toimii hallituksen 
sihteerinä. Hallituksen kokouksiin on osallistumisoikeus myös Hattulan 
kunnanjohtajalla, Akaan kaupunginjohtajalla ja Hämeenlinnan apulais-
kaupunginjohtajalla. Hallitus kokoontuu kertomusvuoden aikana noin 
10 kertaa.  

Hämeenlinnassa oli erikseen vesilaitos ja viemärilaitos ennen yhtiötä. 
Pienemmissä kunnissa toiminta oli osana teknistä toimialaa, vesihuolto 
teknisen johtajan alaisuudessa ja lisäksi oma pieni porukka asioita hoita-
massa yhdessä teknisen sektorin muun henkilöstön kanssa. Vuonna 2006 
yhtiöön tuli mukaan Ydin-Hämeen Vesihuolto, jossa oli Hauho, Tuulos, 
Lammi vedenhankinnan osalta. Akaa tuli mukaan 2012 helmikuussa.  

Liitokset on aina kovia rypistyksiä organisaatiolle. Yhdistämisiin liittyy 
aina iso työmäärä toiminnan yhdenmukaistamisessa, tekniset järjestel-
mät ja toimintakulttuuri, molemmissa on työtä. Varmaan tapauksessa, 
jossa pienempiä liittyy isompaan yksikköön, toimintakulttuurin muut-
taminen on vähän helpompaa kuin silloin, jos tasavertaiset yksiköt pan-
naan yhteen ja ruvetaan miettimään, että mikä on  oikea tapa toimia. 
Yhdistamisessä on siis omat haasteensä. Etenkin Akaan fuusion jälkeen 
täällä on työtä tuntunut olevan paljon, jotta toiminta on saatu jollakin 

187  Meriluoto 13.6.2019.
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tavalla samalle viivalle. Vaihe kesti pari kolme vuotta. Sen jälkeen orga-
nisaatio on voinut jälleen keskittyä enemmän oman toiminnan kehittä-
miseen. 

Päivittäisen toiminnan järjestämisessä organisaatiomuoto ei näy. Pe-
rustehtävä on kaikilla vesihuoltolaitoksilla samankaltainen. Organisaa-
tiomuoto näkyy ehkä siinä, että seutuyhtiössä meillä on vapaus valita 
esimerkiksi omat tietojärjestelmät ja ottaa siihen sellaiset järjestelmät, 
jotka meidän mielestä parhaiten palvelevat päivittäisiä rutiineja. Strate-
gisessa puolessa on iso ero. Kaikki toiminta on omissa käsissä, ollaan 
omalla y-tunnuksella, on oma talous, oma päätöksentekokoneisto, itse 
päätetään henkilöstöstä. Totta kai meidän tytäryhtiönä pitää noudattaa 
pääomistajan suuntaviivoja, mutta niistä voidaan perustellusti poiketa. 
Strategisen suunnittelun tasolla meillä on paljon enemmän itsenäistä 
päätäntävaltaa tehdä ratkaisuja, jotka parhaiten täyttävät vesihuoltolain 
hengen ja palvelee myös asiakkaita.  

Omistajat asettavat Hämeenlinnan kaupungin johdolla vuosittaiset si-
tovat tavoitteet valtuustoihin nähden. Tavoitteet ovat mitattavia ja ovat 
pääsääntöisesti olleet pysyviä. Prosessi on sellainen, että Hämeenlinnan 
konsernihallinto tekee elokuussa oman ehdotuksensa HS-Vedelle. Sen 
pohjalta HS-Veden hallitus päättää ehdotettavista tavoitteista elo-syys-
kuun aikana. Lopulta tavoitteet hyväksyy Hämeenlinnan kaupunginval-
tuusto loppuvuoden aikana. Tavoitekeskustelujen yhteydessä elokuussa 
käydään läpi myös tulevan vuoden talousarviota ja keskustellaan asiois-
ta, joihin vaaditaan omistajien hyväksyntä (mm. mahdolliset lainata-
kaukset).

Kaikki hallituksen jäsenet eivät pääsääntöisesti vaihdu kuntavaalien jäl-
keen. Viimeksi vaihtui poikkeuksellisen paljon, neljästä hallituksen jä-
senestä kolme oli uusia. Pidimme uusille jäsenille ja varajäsenille kolme 
erillistä koulutustilaisuutta, joissa kerrottiin yhtiöstä. Oman koulutuk-
sen lisäksi kaupunkikonserni on pitänyt koulutustilaisuuksia kaikkien 
työyhteisöjen luottamushenkilöille. Olemme myös hallituksessa sopi-
neet, että hallituksen jäsen saa suorittaa hallituksen jäsen -kurssin ja 
tutkinnon yhtiön piikkiin. Minun aikanani hallituksen jäsenet eivät ole 
osallistuneet asiaan liittyville VVY:n kursseille. Tarvetta voisi olla, mutta 
on jonkin verran eroa, oletko osakeyhtiön hallituksen jäsen vai liikelai-
toksen hallituksessa. Vastuut ovat erilaiset. Tälliöin kursissa oli hyvä olla 
yhteinen osuus, joka liittyisi vesihuollon järjestämiseen, ja sitten lyhy-
empi osuus, jossa jakaannuttaisiin kahteen osaan, osakeyhtiöt ja muut 
toimijat. 

Päivittäisessä toiminnassa meillä on säännöllisesti yhteyksiä omistajiin, 
esimerkiksi meillä on  yhteishankkeita kuntien yhdyskuntatekniikan 



158

Monimuotoinen vesihuolto

kanssa. Ne ovat hankkeita, joissa he tekevät tai saneeraavat katuja ja me 
olemme mukana. Kilpailutukset hoidamme yhteisvoimin, urakasta me 
maksamme vain vesihuollon osuuden ja he kustantavat katupuolen. Mil-
lä on omistajien kanssa erillinen sopimus tekniikkapuolen yhteistoimin-
nasta suunnittelussa, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Lisäksi teem-
me läheistä yhteistyötä kaavoituksen kanssa.

Jos ajatellaan osakeyhtiötä, niin toiminta on aika itsenäistä. Vesihuol-
toalahan on sellainen ala, jonka reunaehdot on varsin tarkkaan määri-
telty lainsäädännössä. Mielestäni yhtiömuotoisessa toiminnassa pys-
tytään  täyttämään lain reunaehtoja itsenäisemmin kuin jos olisimme 
esimerkiksi liikelaitos tai taseyksikkö. Isot kuntien vesihuoltoa hoitavat 
osuuskunnat ovat vähintään samanlaisessa asemassa, niillä on itsenäi-
nen päätäntävalta. Kuntayhtymä lienee jotakin liikelaitoksen ja osakeyh-
tiön väliltä.

Eräs nykyorganisaation huonoista puolista on, että emme tasa-arvoisessa 
asemassa liikelaitosten kanssa siinä mielessä, että meillä tuloksesta läh-
tee vero, mutta liikelaitokset eivät veroa maksa. Toisaalta en tiedä, onko 
se loppujen lopuksi niin kauhean iso juttu kuin mitä on ajateltu. HS-Vesi 
ei yhtiöjärjestyksen mukaan maksa omistajilleen osinkoja. Tarkoitukse-
na ei ole tehdä voittoa eli tavoittelemme pitkällä aikavälillä nollatulos-
ta, elleivät investoinnit sitä edellytä. Jos poistot eivät riitä investointeja 
rahoittamaan, niin silloin tulosta pitää syntyä sen verran, että rahoitus 
tulee hoidetuksi. Tällöin voi syntyä eriarvoinen asema liikelaitokseen 
verrattuna. En sitä erityisenä uhkakuvana kuitenkaan näe. Tuloutus jois-
takin suomalasista vesiyhtiöistä voi tapahtua korkojen lisäksi osinkoina, 
jolloin eriarvoisuus on isompi. Koko problematiikka liittyy siihen, mikä 
on kohtuullinen tuloutus. Sille ei ole Suomessa kukaan asettanut selkeitä 
kriteereitä, mikä on huono juttu. Sellainen saisi olla, jos halutaan, että 
toiminta on läpinäkyvää.  

Siirryimme konsernirakenteeseen lainsäädännön reunaehtojen pakot-
tamana perustamalla HS-Hulevesipalvelut Oy:n, joka hoitaa kunnille 
yhtiön omistaman hulevesiviemärin runkoverkon palvelut. Ratkaisu oli 
pakko tehdä, jotta kunnat voisivat kerätä hulevesimaksut maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisena julkisoikeudellisena maksuna. Hulevesiyhtiö on 
meillä paperityötä pikkaisen lisännyt.  Kun hallinnollisia päätöksiä hule-
vesipalveluihin liittyen pitää tehdä, niin pidämme HS-Veden hallituksen 
kokouksen yhteydessä myös HS-Hulevesipalveluiden hallituksen ko-
kouksen. Sen hallitus on sama kuin HS-Vedessä. Hulevesiyhtiössä ei ole 
yhtään toimihenkilöä palkattuna, kaikki palvelut ostetaan HS-Vedestä. 
Ehkä isoin ylimääräinen homma on talouspäälliköllä, koska hänen pitää 
tehdä konsernitilinpäätös. Hulevesiyhtiöstä lähtee kolme laskua vuodes-
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sa omistajakuntiin. Se on pääasiassa pääomakustannusten keräämistä, 
80 % laskusta on poistoja ja korkoja.  

Osakeyhtiössä henkilöstöasioitten päättäminen on suoraviivaisempaa ja 
yhtiön omissa käsissä, sillä asioiden perustelu omalle hallitukselle riit-
tää. Yleensä  tehdään niin, että vien uudet vakanssit hallituksen päätet-
täväksi. Meillä henkilöstön määrä on pysynyt melko vakiona ja jos joku 
on jäänyt eläkkeelle, harkitaan mihin tehtävään uusi henkilö tarvitaan. 
Käytännössä henkilömäärä ei voi olla juurikaan pienempi. Meillä on tällä 
hetkellä menossa paljon kehityshankkeita ja investointeja, ja lisäksi kun-
nossapidettävää verkostoa ja laitoksia on paljon. Jo tälläkin hetkellä lai-
tospuolen investointihankkeisiin ostetaan rakennuttamista ja valvontaa 
konsulteilta. Lisäksi varallaolon järjestäminen vaatii riittävästi ammatti-
taitoista henkilöstöä.

Uusien työntekijöiden saanti perinteisen tekniikan aloille on ollut haas-
tavaa jopa meille. Jos verkostopuolelle haetaan työnjohtotehtäviin put-
kimestaria tai vastaavaa niin hakijoita on vähän. Myös koneistopuolen 
insinööreistä on pulaa. Rakennusmestari- ja koneteknikkokoulutuksen 
lopettaminen näkyy selkeästi työnjohtopuolen henkilöstötarjonnan pie-
nenemisenä. Tilanne tuntuu vain pahenevan. 

Hallinnon puolella mm. HS-Veden kirjanpito ja palkanlaskenta on ul-
koistettu. Myös kiinteistönhoito eli auraukset, puutarhahommat ja rem-
pat tulee ulkopuolelta. Verkostonsuunnittelussa tehdään itse jossain 
määrin esisuunnittelua ja yleissuunnittelua, mutta kaikki rakennussuun-
nittelu hankitaan ulkoa, myös laitossuunnittelu on täysin ulkoistettu. 
Verkostopuolella käytetään suunnittelun puitesopimusta ja se kilpailu-
tetaan seuraavan kerran tämän vuoden loppupuolella tuleviksi vuosiksi. 
Sen arvo on noin 150 000 € vuodessa.  

Urakointi hankitaan käytännössä täysin ulkoa. Itse ei pääsääntöises-
ti rakenneta mitään. Verkostopuolella meillä ei ole omia  koneita, vaan 
sopimuskaivinkone kunnossapitohommiin ja sopimuskuorma-auto kus-
keineen. Myös imu- ja huuhteluauton sekä puhtaan veden säiliöauto 
hankitaan ulkoisena palveluna. Kaikki velvoitetarkkailut ja vesipuolen 
käyttötarkkailu ostetaan ulkoa. Jätevesipuolen käyttätarkkailussa meillä 
on yksi laborantti, joka hoitaa myös jatkuvatoimisia mittalaitteita. Puh-
distamolietteen jatkojalostus on osittain ulkoistettu, osa tehdään itse  
kompostiksi, mutta osa menee ulkopuoliselle käsittelijälle. Meillä kom-
posti on vielä toistaiseksi mennyt maanparannusaineeksi. 

Oman mädätyksen ja kompostonnin suhteen ollaan odottavalla kannal-
la. Päätimme kuitenkin, että jatkamme vielä ainakin jonkin aikaa. Katso-
taan muutaman vuoden päästä tilanne uudelleen. Vesimittareiden vaih-
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to tulee pääsääntöisesti ulkoisten yrittäjien toimesta. Isompia mittareita 
vaihdetaan talviaikaan verkostoasentajaporukalla.

Ulkoistuksia mietitään säännöllisesti. Laskutuksessa on tarkoitus siirtyä 
elinkaaripalveluun. Muodostamme laskut itse, mutta postituksen ja pe-
rinnän hoitaa palvelun tuottaja. Itse toki edelleen seuraamme maksu-
jen kertymistä.  Kunnossapidon volyymia on kasvatettava. Olemmekin 
pohtineet, missä määrin ja mitä meidän pitää tehdä itse, mikä on ydin-
hommaa, ja mitä voidaan ostaa urakoitsijoilta. Kyllä se todennäköisesti 
niin tulee menemään, että vesijohtoverkon kunnossapito on enemmän 
omaa hommaa ja viemäriverkon kunnossapitoa voisi osittain ulkoistaa-
kin. Meidän tehtävä on kuitenkin aina määritellä kunnossapidettävät 
kohteet tai alueet.

Oman laitoksen asemointi riippuu näkökulmasta. Suomen mittakaavas-
sa olemme suuri ylikunnallinen toimija. Suomen mittakaavassa olemme 
kymmenenneksi isoin laitos. Missä menee sitten suuren ja keskisuuren 
raja? Onhan tämä kaiken kaikkiaan Euroopan mittakaavassa aika pie-
ni laitos, jos ajatellaan, että jaettava vesimäärä päivässä on noin 16 000 
kuutiota. 

Vesihuolto on Suomessa julkista toimintaa. Yksi sen hyvistä puolista on, 
ettemme kilpaile keskenämme. 

Täällähän tieto vaihtuu varsin mutkattomasti laitosten välillä. Varmasti 
yhteistyötä voi tehdä enemmän esim. benchmarkkauksessa. Ollaankin 
samankaltaisten organisaatioiden kanssa pohdittu yhdessä asioita, lisäk-
si tavataan kerran vuodessa isompien laitosten kesken ja vaihdetaan nä-
kemyksiä. Isommissa laitoksissa on enemmän ylemmän tason hommaa, 
mutta verrokkilaitosten kanssa katsotaan vähän omia toimintatapojam-
me eli benchmarkataan mitä hyvää, mitä huonoa,  tulisiko jotain ideaa, 
voisiko yhdessä kehittää jotain ja selvittää yhdessä. Tässä työssä ollaan 
vasta alussa.

Yhtiön perustaminen on aikoinaan lähtenyt omistajista. Heillä oli taus-
talla selkeä strateginen ajatus mm. pohjavesivaroista. Pohjavesivarojen 
käyttö haluttiin yhteiseen yhtiöön, ettei pohjavesiasoita tarvinnut hoi-
taa kuntien välisinä vääntöinä. He myös näkivät etuja siinä, että saadaan 
isommat hartiat investoinneille.  Taustalla lienee ollut aito näkemys sii-
tä, että vesihuolto on järkevämpää hoitaa isommassa yksikössä. En tiedä 
vaikuttiko vesihuoltolain voimaantulo samana vuonna taustalla eli ajoi-
ko se toimintaa tähän malliin, jossa omarahoitusperiaatteella vesihuolto 
voitaisiin hoitaa järkevämmin. 

Jos ajatellaan varautumista, niin ainahan on kyse siitä, että kaikkeen mah-
dolliseen ei pysty varautumaan. On siis aina tasapainottelua sen suhteen, 
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mikä on todennäköistä. Jos tulee joku maan laajuinen kriisi, niin sitten 
on helposti koko pakka sekaisin. Sellaiseen ei oikein pysty täysimääräi-
sesti varautumaan.  

Ylöjärven Vesi Oy188

Ylöjärven Vesi Oy on Ylöjärven kaupungin sataprosenttisesti omistama 
yhtiö. Osakeyhtiön toiminta käynnistyi vuodenvaihteessa 2016-2017, 
kun Ylöjärven kaupunki myi Ylöjärven Vesi Liikelaitoksen käyttöomai-
suuden ja liiketoiminnan perustetulle yhtiölle. Yhtiön hallitus koostuu 
luottamushenkilöistä ja asiantuntijaedustajista. Hallituksessa on seit-
semän jäsentä. Hallituksen sihteerinä toimii toimitusjohtaja. Ylöjärven 
Vesi vastaa toiminta-alueensa vesihuollosta. Tampereen Vesi vastaa nii-
den Ylöjärven kaupungin alueiden vesihuollosta, jotka on ollut luonte-
vaa liittää sen verkostoon. Haja-asutusalueiden vesihuollosta vastaavat 
pääosin osuuskunnat, joita on 18 kpl. Kaupungissa ei ole suuria teolli-
suusasiakkaita.189

Ylöjärven kaupunki ja Ylöjärven Vesi Oy ovat sopineet yhteistyöperi-
aatteista. Sopimuksen mukaan kahdenvälisissä palveluissa ja tuotteis-
sa, joita ei ole kokonaistaloudellisesti järkevää hankkia kolmannelta 
osapuolelta noudatetaan kaupungin sisäistä tavanomaista hinnoittelua 
kuitenkin siten, että hinnoittelu noudattaa omakustannusperiaatetta. 
Tällaisia toimintoja ovat mm. kunnallistekninen rakentaminen yhteis-
hankkeissa, kunnallistekniset suunnittelutyöt, varikko- ja varasto- toi-
minnot sekä yhteiset asiakaspalvelutoiminnot. Ylöjärven kaupunki on 
myynyt toimisto- ja talouspalveluita, tilapalveluita sekä palkanlaskenta-
palveluita Ylöjärven Vesi Oy:lle. 190

Muutos liikelaitoksesta osakeyhtiöksi nähdään vesihuoltolaitoksella po-
sitiivisena. Pohjimmaisin muutospaine yhtiöittämisen yhteydessä oli lie-
nee taloudellinen, kaupunki kirjasi kirjanpidollista voittoa noin 20 M€, 
mutta siinä yhteydessä vilpittömästi tavoitteena oli myös vesihuolto-or-
ganisaation läpinäkyvyyden lisääminen. Kaikki vesihuoltoon liittyvät 
tuotot ja kustannukset kohdistuvat vesihuoltolaitokselle, joten sikäli lä-
pinäkyvyys on onnistunut. Omistajan kanssa on vuosittainen keskustelu 
ajankohtaisista asioista ja lähitulevaisuudesta. Faktat ja tiedottaminen 
ovat tässä avainasemassa.

188  Vähäkyttä J. 25.4.2019.
189 http://ylojarvenvesi.fi/; https://www.ylojarvi.fi/uutiset/ylojarven-vesi-omat-verk-
kosivut/;  https://docplayer.fi/19766498-101002087-raportti-ylojarven-vesi-liikelaitok-
sen-osakeyhtioittaminen.html.
190  https://www.ylojarvi.fi/site/assets/files/48929/tilinpaatos_2018.pdf.
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Hyviä puolia nykyisessä organisaatiomuodossa:  Yhtiö on oikeasti oman 
budjettinsa päällä.

Huonoja puolia nykyisessä organisaatiomuodossa: Ei ole kaikkia kau-
pungin tukipalveluita, kuten rahoitusta luontaisetuna. 

Nykyisen organisaatiomuodon mahdollisuudet:  Ketterä päätöksenteko 
ja pidemmän tähtäimen suunnittelun varmuus.

Nykyisen organisaatiomuodon uhat:  Rahoitusaseman varmuus ja hinto-
jen kohtuullisuuden varmistaminen.

Isoissa laitoksissa on puolensa esim. tukipalveluiden järjestämisessä, 
mutta toisaalta pienemmät laitokset ovat paikallisina toimijoina helposti 
lähestyttäviä ja ketteriä. Vesilaitosten yhdistymisten ongelmana on, että 
kuinka taataan, että esim. investointiraha saadaan riittämään kaikkiin 
syrjäkolkkiinkin.  Itse en usko seudullisiin yhdistymisiin ainakaan kovin 
nopeassa tahdissa, koska sehän tarkoittaisi sitä, että keskuskaupunkien 
laitosten taksa harmonisoinnissa nousisi. Ovatko suurimman laitoksen 
omistajan päättäjät valmiita siihen?

Omistusta on turha altistaa yksityiselle voitontavoittelulle, ellei regu-
laatiolla rajata voittojen kotiuttamista kohtuulliselle tasolle. Pikaisesti 
ajatellen selvempää on esim. työehtosopimusten ja palkkojen kannalta 
olla omassa vesilaitoksessa, mutta tietysti monialaorganisaatio kenties 
vahvistaisi rahoitusasemaa ja tukipalveluiden tuotantoa.

Tampereen Vesi

Tampereen Vesi Liikelaitoksen liiketoiminnan johtamisesta ja ohjauk-
sesta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yksi-
köiden vastaavat. Tampereen Veden operatiivisesta toiminnasta vastaa 
noin 130 hengen organisaatio. 

Tampereen kaupungin liikelaitoksilla on kullakin oma johtokuntansa, 
joka ohjaa ja valvoo alaisensa liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta oh-
jaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa liikelaitoksen hallinnon, 
toiminnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta jär-
jestämisestä sekä valtuuston ja kaupunginhallituksen liikelaitokselle 
asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
toteutumisesta. Tampereen Vesi on kaupungin liikelaitos, jonka johto-
kunnassa vuonna 2020 on puheenjohtaja (SDP), varapuheenjohtaja (PS), 
seitsemän muuta jäsentä (2xKOK, 2xSDP, 2xVIHR, VAS) sekä kaupun-
ginhallituksen edustaja (KOK). Yhteensä 12 henkilöä. 



163

Petri S. Juuti

Pirkkalan kunnan ja Tampereen Veden välisen vesihuollon kumppa-
nuussopimuksen mukaisesti Tampereen Vesi vastaa kaikesta asiakas-
palvelusta sekä vesihuollon ylläpidosta Pirkkalassa. Lisäksi Tampereella 
puhdistetaan myös Kangasalan, Ylöjärven ja Lempäälän viemäriverkko-
jen jätevedet. Talousvettä myydään tarvittaessa Lempäälän ja Kangasa-
lan kunnille sekä Ylöjärven ja Nokian kaupungeille. 

Liikelaitosmuotoon mentäessä on saatu budjetit ja ”omat rahat”, itsenäi-
syys on lisääntynyt ja tulosvastuullisuus. Trendi on ehkä enemmän sii-
hen suuntaan, että liikelaitoksia yhtiöitetään niin kuin on Tampereella-
kin tapahtunut viime vuosina. 191

Kun itse toimii sekä osakeyhtiössä että liikelaitoksessa, niin kyllä erot 
ovat selkeät. Osakeyhtiössä on herra omassa talossaan ja liikelaitoksessa 
ohjeistus on hyvinkin tarkkaa. Voi miettiä, että onko se etu vai rasite, 
että kerrotaanko ylhäältä suoraan mitä voi tehdä, jolloin on helppo toi-
mia, vai itsekö suunnittelee ja toteuttaa. Siinä arkipäivän erot ovat suu-
ret, kun ollaan osa Tampereen kaupunkia ihan suoraan liikelaitoksena, 
niin kaikki kaupungin konsernimääräykset, lomakepohjat ja vastaavat 
tulee ylhäältä annettuina ja on helppo toimia niiden mukaan. Osakeyh-
tiöön helposti verrataan, siellä ei tarvitse paljon kysellä muuta kuin pitää 
huolta, että yhtiön hallitus siunaa hommat joko etu- tai jälkikäteen. Kun 
yhteistyökuvio on selvä, niin saa paljon vapaammin hoitaa asioita. 

Strategisen suunnittelun kannalta ne pikkuisen lähestyy toisiaan. Mo-
lemmissa organisaatiomuodoissa strategian tekeminen on iso juttu, eikä 
välttämättä ole eroja. Strategia on tehty osakeyhtiöön ja parasta aikaa 
tehdään Tampereella liikelaitokseen uutta strategiaa. Ehkä strategia-
puolellakin mietitään omistajan roolia enemmän liikelaitosmaailmassa. 
Osakeyhtiö voi ehkä helpommin kysellä omistajan kantaa etukäteen ja 
sitten vapaammin miettiä strategiaa, miten pääsee maaliin. Tietysti riip-
puen omistajien määrästä. 192

Johtokunta on omistajan edustaja, he ovat kaikki luottamushenkilöitä, 
siinä on useita valtuutettuja, suoraan ylimpiä päättäjiä. Johtokunnan pu-
heenjohtaja on aivan keskeisessä roolissa, se henkilö jonka kanssa toi-
miva johto eniten toimii. Ja sitten taas johtokunnan puheenjohtajalla 
toivottavasti on hyvät suhteet ylimpiin päättäjiin, jolloin yhteys on selvä. 
Johtokunnassa on ihan pykälien mukaan kaupunginhallituksen edustaja. 
Johtokunnalla on otto-oikeus toimitusjohtajan päätöksiin ja vastaavasti 
kaupunginhallituksella on otto-oikeus johtokunnan päätöksiin.

191  Jokela P.13.8.2019.
192  Jokela P.13.8.20119.
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Meillä on hyvin läheinen ja käytännön suhde konsernin liiketoiminta-
johtoon, joka liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä paimentaa. On säännöllisiä 
tapaamisia ihan tapaamisen vuoksi, kuullaan uusia ohjeistuksia. Sitten 
on arkipäivän yhteydenpitoa virkamiestasolla. Tämä toimii oikein hy-
vin. Hyviä tyyppejä on töissä, on luontevia henkilösuhteita.  Johtokunta 
päättää taksasta. Se on heidän työnsä päättää siitä. Meiltä on poistunut 
aikaisemmin ollut toiminnallinen tavoite, että pitää olla halvimmassa 
puolikkaassa suurimmista kaupungeista. 

Hyvä puoli on, että tässä on omistajan näkökulmasta vesilaitos hyvin 
omistajan hanskassa ja demokraattisen valvonnan ja ohjauksen koh-
teena. Sitä ei pysty paljon kritisoimaan, mitä tehdään, niin se on demo-
kraattisesti päätettyä. Kääntöpuoli tästä on se, että se on todellakin tar-
kasti valvottua. 

Pienemmässä mittakaavassa, kun miettii esimerkiksi tekopohjavesiyhtiö 
TAVASEA, niin kyllä sen toiminta olisi ollut ihan mahdotonta, jos oli-
si ollut kuntayhtymäliikelaitos. Jokaiselta omistajalta olisi pitänyt saada 
joka lyijykynään siunaus ja sitten vielä se, että jos vaikkapa viisi omistajaa 
hyväksyy, niin kuudes kirjoittaa lehteen, että taas tällaista tehdään. Ei-
hän siitä olisi tullut yhtään mitään.193

Neljän vuoden välein kun on kuntavaalit, niin kyllä se vaikuttaa. Kyllä 
sitä aina vähän pitää katsoa, että minkälaisia vaaliteemoja on ja minkä-
laisia ihmisiä valitaan valtuustoihin. Se vaikuttaa käytännössä toimin-
taan. Vesihuollon ongelma on se, että vesihuoltohankkeet kestävät kym-
meniä vuosia ja neljän vuoden välein vaihdetaan suuntaa, siinä on oma 
työnsä. 194

Ehkä selkein asia mikä meillä on ulkoistettu, on suunnittelu. Meillä ei 
ole vesihuollon toteutussuunnittelua eikä yleissuunnittelua ollenkaan. 
Meillä on kylläkin suunnitteluhankintaa ja -valmistelua, ollaan mukana 
suunnittelussa, mutta meillä ei ole yhtään varsinaista vesihuoltosuun-
nittelijaa töissä. Ostetaan konsulttipalveluja käytännössä, kun halutaan 
suunnitelmia. Aikaisemmin täällä on ollut suunnittelijoita, varmaan 
vuosikymmeniä sitten. Kaikki on niin monimuotoista, että jos haluai-
si hyvin suunnitella itse niin pitäisi olla iso porukka töissä. Konsultteja 
on, joilta löytyy erityishenkilö joka lähtöön.  Ydinosaamisesta pyritään 
pitämään kiinni. Veden hankinta, johtaminen ja käsittely on aika lailla 
keskeistä toimintaa. 195

193  Jokela P.13.8.20119.
194  Jokela P.13.8.20119.
195  Jokela P.13.8.20119.
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Miten pitkäikäiset hankkeet saataisiin paremmin hallinnoitua? Se on ai-
nakin lähellä sydäntä, kuinka paljon se syö resursseja. Joutuu taistele-
maan sinänsä selkeiden asioiden puolesta. Ei se ole välttämättä nykyään 
pelkästään tekopohjavesihanke. Tuossa kun yritetään puhdistamon ki-
vilouhetta johonkin saada, pitkässä juoksussa siinäkin mennään. Jos se 
nyt joudutaan varastoimaan jonnekin, niin lisäkustannus on varmaan 
kymmenen miljoonaa euroa siitä, että ne kipataan maahan ja sitten myö-
hemmin kuormataan ja viedään jonnekin loppusijoituspaikkaan. Tähän 
ei mitään viisasten kiveä ole. Tämä on enemmän mielipidevaikuttamis-
ta ja poliittinen kysymys, jossa se neljän vuoden jaksotus saattaa näkyä. 
Tästä on luonteva aasinsilta siihen, että miten saadaan lainsäädäntö- ja 
ympäristönäkökohdissa järkevä balanssi luonnonsuojelun ja ihmisten 
suojelun kanssa. Nämä nyt on ainakin isoja kysymyksiä, pitkien infra-
hankkeiden toteuttamisen sujuvoittaminen ja sitten luonnonsuojelun, 
ihmisten suojelun ja vedenhankinnan balansoiminen jollakin tavalla. 196

Pirkkala 

Pirkkalan valtuusto hyväksyi 18.6.2007 sopimuksen vesihuollon järjes-
tämisestä Pirkkalassa yhteistyössä Tampereen Veden kanssa. Sopimus 
tehtiin 30 vuodeksi, jona aikana Tampereen Vesi vastaa puhtaan talous-
veden toimittamisesta Pirkkalaan, veden jakelusta ja verkoston ylläpi-
dosta sekä jätevesien johtamisesta Tampereen jätevedenpuhdistamoille. 
Sopimus tuli voimaan syyskuun alussa 2007. Lähtökohtana oli kuluttaji-
en maksamien vesitaksojen pieneneminen ja veden toimitusvarmuuden 
parantaminen. Kolmen vuoden sopeutumisjaksolla määritetään Pirkka-
lan kuluttajien taksojen hintasidonnaisuus Tampereen Veden taksoihin 
ja Tampereen Veden Pirkkalan kunnalle maksaman vuokran suuruus. 
Samalla pirkkalalaisten kuluttajien vesihuoltomaksut siirtyvät Tampe-
reen Veden saataviksi. 197 Sopimukseen kuuluu noin neljän vuoden so-
peutumisjakso, jonka aikana määritettiin lopullisen sopimuksen tarkka 
sisältö. 198

Pirkkalan kunta omistaa alueensa vesihuoltoverkostot, joista Tampereen 
Vesi sitoutuu maksamaan kunnalle vuosittaista vuokraa. Vuokran suu-
ruuden on ennakoitu seuraavan vesihuoltolaitoksen käyttöomaisuuden 
vuosittaisten poistojen määrää. Pirkkalan kunta suorittaa verkostonsa 

196  Jokela P.13.8.20119.
197  https://www.pirkkala.fi/uutiset/pirkkala-pitkaaikaiseen-vesisopimukseen-tampe-
reen-kanssa/.
198  Laakkonen P. 2012. Vesihuollon kehittäminen operointimallin avulla Tampereen 
seudulla. Opinnäytetyö. Toukokuu 2012. Rakentamisen koulutusohjelma. Ylempi AMK-tut-
kinto. Tampereen ammattikorkeakoulu
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uudisrakentamisen, toisin sanoen kunta määrää uusien kaavoitettavien 
alueiden vesihuollon rakentamisesta. Pirkkalan kunta sitoutuu myös jat-
kamaan  oman verkostonsa saneeraamista nykyisessä laajuudessa vuo-
sittain Tampereen Veden kanssa sovittavan ohjelman mukaan. Hule-
vesijärjestelmän rakentaminen ja kunnossapito jää edelleen Pirkkalan 
kunnan vastuulle. 199

Pirkkalan kunnan ja Tampereen Veden välisen vesihuollon käyttö-
oikeus- ja kumppanuussopimus päivitettiin ja sen voimassaoloa jat-
kettiin neljä vuotta sopimuksen alkamisesta. Uudistettu sopimus tuli 
voimaan 1.9.2011. Siinä oli päivitetty vuodesta 2007 voimassa olleen 
yhteistyösopimuksen tehtävä- ja vastuumääritteitä sekä tarkistettu käyttö- 
ja perusmaksuja. Vesihuollon maksut kokonaisuudessaan alenivat Pirk-
kalassa nykyisestä, kun uusi sopimus astui voimaan.200 Pirkkalassa 
noudatettavat veden- ja jäteveden käyttömaksut on sidottu Tampereen 
voimassa oleviin käyttömaksuihin kertoimella 1,20. Veden ja jäteveden 
perusmaksut ovat samat Pirkkalassa ja Tampereella.201 Vuonna 2012 teh-
dyssä opintotyössä todettiin, että ”Osakeyhtiömallinen toiminta nähtiin 
tulevaisuudessa ainoana yhteistyötä lisäävänä toimintatapana.”.202

Pirkkalassa vesihuoltolaitos on kunnalla taseyksikkönä, koska meillä 
on yhteistyösopimus Tampereen veden kanssa. Meillä on tietyt vastuut 
kunnalla vesihuoltolain mukaan ja sen osalta, että Pirkkalan kunta omis-
taa vesihuoltoverkoston laitteineen, vastaa uuden rakentamisesta ja sa-
neeraamisesta. Tampereen Vesi taas sopimuksen mukaan vastaa verkos-
ton ylläpidosta, asiakaspalvelusta ja siihen liittyvästä. Vastaan kunnan 
vesihuoltolaitoksen toiminnasta.203

Jos ajattelisin, että Pirkkalan kunnassa olisi oma vesilaitos, niin näen hy-
vänä nimenomaan resurssien näkökulmasta yhteistyösopimuksen Tam-
pereen Veden kanssa. Minun näkökulmastani yhteistyö toimii tällä het-
kellä erittäin hyvin. Se on jo sen verran monta vuotta jatkunut, meillä on 
säännölliset käytännöt ja tapaamiset. Ne on muokkautunut ja yhdenmu-
kaistunut, kun sopimus on ollut jo varsinaisesti voimassa kahdeksatta 
vuotta ja pohjalla oli se neljän vuoden kokeilujakso.

199  https://www.pirkkala.fi/uutiset/pirkkala-pitkaaikaiseen-vesisopimukseen-tampe-
reen-kanssa/.
200  https://www.pirkkala.fi/uutiset/tampereen-veden-ja-pirkkalan-kunnan-valinen-yh-
teistyo-jatkuu/.
201  https://www.pirkkala.fi/uutiset/veden-kayttomaksut-nousevat-1.1.2018-alkaen/.
202  Laakkonen P. 2012. Vesihuollon kehittäminen operointimallin avulla Tampereen 
seudulla. Opinnäytetyö. Toukokuu 2012. Rakentamisen koulutusohjelma. Ylempi AMK-tut-
kinto. Tampereen ammattikorkeakoulu
203  Korhonen J.13.8.20119.
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Jos meillä olisi oma vesilaitos, niin kyllä meidän resurssi olisi aika pieni 
henkilötyövoiman osalta. Täältä siirtyi silloin työntekijöitä Tampereen 
Vedelle. Ja kun miettii asiaa siltäkin kantilta, että verkostot on kuitenkin 
yhdessä, niin kyllä se on kaikin puolin järkevä ratkaisu. Vesijohto tai vie-
märi ei tunnista kuntarajaa. 204

Jätevedenpuhdistamo

Puhdistamon tilalle on tullut pumppaamo ja siirtolinjat Raholan puhdis-
tamolle. Meillä menee kahteen suuntaan, osa menee Raholan puhdista-
molle ja osa Viinikanlahteen. Uuden keskuspuhdistamon myötä Pirkka-
lan kunnan alueelle rakennetaan yksi isompi siirtolinja, jota jo tehdään 
muiden liikennejärjestelyhankkeiden ohessa Partolan risteysalueella. 
Kymmenen vuoden sisällä varmaan meillä vaikuttaa sen verran, että 
tehdään yksi siirtolinja kanssa vielä Haikkaan. Mutta jos sitä kuluttajan 
näkökulmasta miettii, niin ei se näy millään muulla tavalla kuin että tulee 
varmaan nostamaan jätevedenpuhdistustaksaa. 205

Vaikutukset strategiseen suunnitteluun

Kun me omistamme verkoston ja meillä on omat maankäytön hankkeet 
ja suunnitelmat pitkälle, niin hoidetaan suunnittelua ja mallinnusta, 
mutta sillai että Tampereen Vedeltä on tietysti edustus mukana. Kunta 
päättää verkot sen mukaan missä kasvusuunnat ovat ja missä nykyinen 
asutus tiivistyy. 206

Perustelut kuntapäättäjille vs. Tampereen Vesi

Tietysti kun rakennettaan uusia teollisuus- tai asutusalueita, niin pe-
rusteet löytyvät pitkälti kehittämisestä, uusista alueista. Meillä on sa-
neerausohjelma, joka päivitetään vuosittain ja meillä on könttäsumma 
katujen ja vesihuollon saneeraukseen ja sen ohjelman mukaisia kohtei-
ta toteutetaan. Kerran vuodessa se päivitetään, koska tilanteet voivat 
muuttua. Viimeisen vuoden aikana tehtiin vesivuotoselvitys, joka vah-
visti vanhaa tietoa.  Verkostoinvestoinnit kuuluvat meille, koska omis-
tamme verkoston. Kunnossapito- ja ylläpitotyöt kuuluvat Tampereen 
Vedelle. Rajanveto on toiminut hyvin. Sopimuskauden alussa oli pikkai-
sen erilaisia toimintatapoja. 207

Verkostosaneeraukset

204  Korhonen J.13.8.20119.
205  Korhonen J.13.8.20119.
206  Korhonen J.13.8.20119.
207  Korhonen J.13.8.20119.
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Meillä on ylipäätään saneerausohjelmassa aika tarkkaan kaduittain ja 
linjoittain määritelty korjaustarve ja prioriteetti. Se on kirjoitettu ohjel-
maksi, joka menee päätöksentekoon. Meillä on kunnassa vielä pieni ryh-
mä, omaa rakentamista tekee ja on oikeastaan omana työnä pääasiassa 
saneerattu viimeiset vuodet. Mutta tarpeen mukaan kilpailutetaan urak-
kana. 

Tehdään itse kaikenlaisia saneerauksia verkostoon. Meillä on pieni maan-
rakennusryhmä, jossa on viisi maanrakennustyöntekijää ja maanraken-
nusmestari, jotka niitä tekee. Tekee tietysti muitakin kohteita, mutta on 
nähty saneeraaminen, varsinkin vanhojen alueiden saneeraaminen, aina 
tulee yllätyksiä, niin ne on sitten urakkana aina vähän haasteellisempia, 
kun suunnitelmissa ei millään pysty ihan kaikkea tietämään ja huomioi-
maan. Omia koneita ei ole, kone- ja kuljetuspalvelut on kilpailutettu.  208 

Nykyisen organisaatiomuodon hyvät ja huonot puolet, entä uhat ja 
mahdollisuudet?

Me tehdään yhdessä varautumissuunnittelu. Näen että se on kanssa hyvä 
asia. Meillä on verkostot yhdessä, erilaiset häiriötilanteet vaikuttavat 
molemmin puolin. Ei tule yhtään, että voisin sanoa, että olisi tosi huono. 
Ei ole myöskään oikein mitään sellaista mikä olisi iso uhka. 

Asukkaat eivät enää kysele miksi Tampereen Vesi on täällä. Ehkä silloin 
alkuun saattoi soittaa kuntaan ja kysyä vesisopimuksen tekoa. Meillä on 
tietysti omilla verkkosivuilla kerrottu ja linkit Tampereen Veteen, että 
sieltä saa liitoskohtalausunnot, liittymissopimukset ja tämmöiset asiat, 
päivystysnumerot sinne. Meillä on tällä hetkellä seudun toiseksi alhai-
simmat taksat. On varmasti siinä mielessä kuntalaisten näkökulmasta 
onnistunut ratkaisu. 209

Asia, joka on tuolla maanalla piilossa, on tietenkin helppo unohtaa. Lau-
takuntaan tulee aina vuosittain saneerausohjelma päivitettäväksi, siel-
tähän se totuus sitten näkyy aika hyvinkin. On saatu aika hyvin siinä 
mielessä vuosien varrella kasvatettua saneerausmäärärahaa. Mutta kyllä 
siinä edelleen tarvetta olisi sitä vieläkin lisätä. On kuitenkin aika hidas-
ta rakennetussa ympäristössä.  Kunnallistekniikan osalta siellä on niin 
erilaisia hankkeita, mutta jos ajattelee pelkästään kadun ja vesihuollon 
rakentamista, niin kyllä siellä pikkaisen enemmän tehdään uutta kuin 
saneerataan. Mutta saneeraamisessa on omat seurantamittarinsa ja 

208  Korhonen J.13.8.20119.
209  Korhonen J.13.8.20119.
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ihannetilanne olisi, että saisi vuodessa muutamia prosentteja kokonais-
verkostosta saneerattua mutta ei välttämättä joka vuosi siihen pääse. 210

Sopimus Tampereen Veden kanssa

Pirkkalan kuluttaja maksaa Tampereen taksan mukaan, jossa on pie-
ni kerroin päällä. Kerroin on lähinnä sitä varten, kun he joutuvat siellä 
omalla puolellaan tiettyjä uudistamisia ja saneeraushommia tekemään. 
Hinnoittelujuttu näkyy asukkaalle. Tampereen Vesi on vuokrannut ver-
koston ja heille jää käyttömaksut. Se on pääperiaate. Meidän yhteistyö 
on sujunut hyvin. On vuosien aikana tietysti kehittynyt, kun meillä on 
säännölliset systeemit sovittu ja tietty yhteydenpito. 211

Isot alueelliset hankkeet

Pirkkalan kunta on osakkaana Keskuspuhdistamo oy:ssä, prosenttiosuu-
det on arvioitujen jätevesimäärien mukaan. Seudultahan on kaikki muut 
paitsi Nokia mukana yhtiössä.  212

Onko teillä riittävätkö nykyiset henkilöresurssit hoitamaan nykyi-
siä tehtäviä?  Voidaanko resursseja tarvittaessa ostaa luontevasti 
muualta? 

Olen vesihuoltolaitoksen ainut työntekijä. Toki kun me omistetaan ver-
kosto, niin yhdyskuntatekniikka vastaa saneeraussuunnittelusta ja uu-
sien alueiden suunnittelusta ja toteutuksesta, että sitä kautta kyllä siinä 
on omaa henkilöstöä niitä asioita tekemässä pari kolme ihmistä. Kun 
suunnitellaan uutta aluetta, niin suunnitellaan kadut, vesihuolto, he te-
kevät sen homman. Ja onhan meillä vesihuoltolain mukaisia velvoitteita, 
toiminta-alue asioita, mitkä täällä valmistellaan. Meillä on yksi kunnal-
listekniikan suunnittelija ja sitten käytetään ulkopuolista asiantuntija-
palvelua. 213

Hulevedet

Meillä yhdyskuntatekniikka hoitaa hulevedet. Ei ole vielä hulevesimak-
sua käytössä. Siihen on panostettu uusilla alueilla enemmän ja enem-
män, on tehty mallinnuksia tulevaisuutta varten koko kunnan alueelta. 
214

210  Korhonen J.13.8.20119.
211  Korhonen J.13.8.20119.
212  Korhonen J.13.8.20119.
213  Korhonen J.13.8.20119.
214  Korhonen J.13.8.20119.
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Miten asemoisit vesihuollon valtakunnalliselle kentälle oman orga-
nisaation? Esimerkiksi suuri ylikunnallinen toimija/pieni paikalli-
nen toimija/ keskisuuri/muu, mikä?

Ollaan pikkuisen vajaa 20000 asukkaan kunta. Ei mikään pieni, mutta 
ymmärrän keskisuurella jo yli 50000 asukkaan kaupunkia, että pienehkö 
kuitenkin. Sekin on varmaan puoltanut yhteistyötä Tampereen Veden 
kanssa. 215

Pitäisikö panostaa valtakunnallisesti siihen, että vesihuoltolaitokset 
tekisivät enemmän vapaaehtoista yhteistyötä vai siihen, että vesilai-
tokset yhdistyisivät?  

En ole koskaan siitä, että mistään tulisi annettuna tai pakottamalla. Tie-
tysti se, että on järkevän kokoinen kuitenkin organisaatio ja alue järkevä 
kokonaisuus, että sitä kautta onko se sitten vapaaehtoista yhteistyötä tai 
sitä että on vähän isompia alueellisia vesihuoltolaitoksia. Mutta siinäkin 
on oma rajansa kuinka iso se mielestäni voi olla, että homma on vielä 
hallittua. Jos verkostot eivät ole millään lailla yhdessä. niin en näe mistä 
hyöty ja etu tulee sitten. Mutta olen kyllä sen puolesta, että tietyillä jär-
kevillä alueilla voisivat tietyt vesilaitokset yhdistyä, ihan vapaaehtoises-
ta ja järki/faktapohjalta, on hyötyjä ja homma järkevästi hallussa riski-
enhallinnan osalta. Ettei esimerkiksi pienellä maantieteellisellä alueella 
tehdä joka laitoksen puolesta omia varautumisia. 216

Meillä osuuskunnat ostavat veden kanssa Tampereen Vedeltä ja jäteve-
det menevät myös sinne. Heillä on omat sopimuksensa. Pirkkalassa on 
jätevesiosuuskuntia vain kaksi, koska toinen, Pirkkalan vesiosuuskunta, 
on todella iso, kattaa maantieteellisesti Lentoasemantien ja Rantatien 
välin ja siitä ihan Pirkkalan perälle. Toinen on Sääksjärven rantamilla. 
Vesiosuuskuntia on enemmän, ne ovat pienempiä ja perustettu paljon 
aikaisemmin, noin seitsemän. Jos tässä jotain uhkia näkee, niin ehkä nuo 
vesiosuuskunnat. Ne on aikanaan talkoovoimin ponnisteltu pystyyn, sit-
ten kun se talkoointo loppuu, se on aika haasteellinen. Tuossa kun oli va-
rautumissuunnitelmien tekoa, niin silloin kokoonnuttiin enemmänkin. 
Mitään yhteistä ei ole, mutta kyllä tässä vuosittain heistä useimmat käy 
ainakin kerran. 217

Vapaa sana/ Muuta

Jos puhutaan tästä mallista, joka meillä on, operointisopimus, niin mi-
nun mielestäni se on hyvä, mutta tietysti tässä maantieteellinen sijainti, 

215  Korhonen J.13.8.20119.
216  Korhonen J.13.8.20119.
217  Korhonen J.13.8.20119.
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kuntakoot, on varmasti siihen puoltanutkin. Nämä asiat huomioiden niin 
minun mielestäni sopii hyvin tällainenkin malli. Jos mietitään Suomen 
niemeä laajemmin, niin olisi varmaan järkevää tietyiltä osin tarkastella 
isompien vesihuoltolaitosten mahdollisuutta, olisi parempi varmuus. Ja 
jos osuuskuntia ajattelee, niin saattaa olla pieniä osuuskuntia vierekkäin, 
vastuut ja velvollisuudet kasvaa, lait ja asetukset ovat uudistuneet, yh-
teistyö sielläkin olisi mielestäni järkevää. 218

Operointiesimerkki

Yhtenä vaihtoehtona vesihuollon järjestämiseen on ostaa kunnan tai 
kaupungin vesihuolto operointisopimuksella tyypillisesti naapuri kun-
nassa/kaupungissa toimivalta isommalta yhtiöltä esim. kuten edellä 
Pirkkala (ostaja) ja Tampere (operoija).  Suomessa on myös muita esi-
merkkejä, joissa ostaja on pieni/keskisuuri paikallinen toimija ja operoija 
on suuremman naapurikaupungin osakeyhtiö.

Yleisesti operoinnin tarkoituksena on saada yhteistyöllä kustannusetu-
ja sekä suuremman vesihuoltolaitoksen kautta asiantuntemusta ja var-
muutta vesihuoltopalveluiden järjestämiseen.  Käytännössä raha kiertää 
niin, että operoija kerää ostajan alueella vesihuoltolaitoksen käyttö- ja 
perusmaksutulot, ja maksaa ”vuokraa” ostajalle, joka on edellä maini-
tut tulot vähennettynä sopimuksen mukainen palvelumaksu operoijalle.  
Ostaja vastaa puolestaan vesihuollon investoinneista liittymismaksujen 
ja operoijan maksaman vuokran avulla.  

Myös tämän toisen kokemuksen mukaan vesihuoltopalvelut on toteu-
tettu ammattimaisesti ja vesihuollon toimintavarmuus on parantunut. 
Palvelumaksut ovat tavoitetilaan nähden nousseet ja se on heijastunut 
ostajan jo ennestään keskimääräistä selvästi korkeampiin asiakkailta pe-
rittäviin maksuihin.

Hyvänä puolena on koettu laajan organisaation edut, eli runsaammin 
resursseja ja erityisosaamista, jota olisi pienemmällä organisaatiolla vai-
kea saavuttaa. Huonona puolena nousevat esiin osakeyhtiön (operoija) ja 
kuntaorganisaation (ostaja) erilaiset tavoitteet, periaatteet ja toimintata-
vat sekä sopimuksen tulkinnan aiheuttamat haasteet.

Ostajalle jäi operointisopimuksen myötä vesihuoltolaitoksella vain yksi 
kokopäiväinen työntekijä kuten Pirkkalassa. Operoija hoitaa ostajan ve-
sihuoltolaitoksen kaiken operatiivisen toiminnan sekä asiakaspalvelun. 
Tavanomaisesta poikkeavista asioista sovitaan erikseen ostajan kanssa 
erilaisissa yhteisissä työryhmissä. Operoijalta ostetaan erikseen myös 

218  Korhonen J.13.8.2019.
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suunnittelua ja rakennuttamispalveluita esim. verkostosaneeraukset ja 
laitoskohteet. Ostopalveluna tilataan sopimiskonsulteilta muut suunni-
telmat sekä tarvittavat selvitykset, joita ei pystytä itse tekemään.

Ennen operointia ostaja toimi omana operointiorganisaationaan ja kun-
tien välillä oli vesihuoltoyhteistyötä. Jo 1970-luvulta alkaen kunnilla on 
ollut yhteinen tukkuvesilaitos, joka tuottaa ostajan käyttämästä vedestä 
nykyisin yli 80 % ja operoijalle noin 20-30 %. Ostajan jätevesiä on johdet-
tu 1980-luvun vaihteesta alkaen operoijalle ja myös muun ostajan jäteve-
det 2004 alkaen operoijan toiseen jätevedenpuhdistamoon. 

Kuten muissakin Suomen vesihuoltolaitoksissa ostajan saneeraukseen 
pitäisi käyttää nykyistä selvästi enemmän varoja, ettei saneerausvelka 
kasva liian suureksi. Suuria investointitarpeita aiheutuu etenkin tarpees-
ta laajentaa vesihuoltoverkostoja uusille alueille. Tämä ongelma on sama 
myös muissa vastaavissa kunnissa ja kohteiden priorisointia ja kustan-
nusvaikutuksia on tuotu esille. Vesihuoltolaitoksella ei ole taloudellisia 
resursseja rakentaa kaikkea. Lisäksi pitää investoida laitoksiin veden-
hankinnan turvaamiseksi ja jätevedenpuhdistamon nykyaikaistamiseksi 
eli toimintavarmuuden parantamiseksi. Operointisopimusta käytettäes-
sä vesihuoltolaitokset joutuvat selviämään aivan samoista rahoituspai-
neista kuin muutkin maamme vesihuoltolaitokset eli tasapainotellaan 
saneerauksen ja uudisrakentamisen välillä. On toki kaupunkeja ja kun-
tia, joilla verkostonlaajenemisen sijaan on painetta verkostoalueen pie-
nentämiseen.

Läpikäytyjen operointisopimusten pohjalta on perusteltua ehdottaa:

• Valtakunnallisesti tarvitaan puolueettomasti laadittuja ja lainsään-
nön huomioon ottavia mallipohjia sopimuksiksi;

• Tarvitaan avointa keskustelua erilaisista sopimusmalleista ja yhteis-
työn kokemuksista;

• Operointisopimuksissa kannattaa kiinnittää huomiota kuinka pit-
käksi ajanjaksoksi sopimus tehdään ja miten mahdolliset toiselle 
osapuolelle tulevat yllätykset (yleensä taloudelliset yllätykset) rat-
kaistaan. 

• Koska kokemuksia vasta kerätään ja valmiita sopimuspohjia ei ole, 
niin sopimuksiin olisi kirjattava tarvittaessa mahdollisuus uudestaan 
neuvotella ostajalle tai operoijalle hankalaksi tai jopa mahdottomaksi 
muodostuneet asiat ja ylläpitää alalla vallitseva yhteistyöhalu ja ym-
märrys siitä, ettei vesihuollolla ole tarvetta tehdä ylimääräistä veroa/
voittoa.
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Lopuksi

Organisaatiomuodosta riippumatta vesihuoltolaitoksilla on hyviä ja 
huonoja puolia, uhkia ja mahdollisuuksia. Esimerkiksi verkostojen kunto 
heikkenee, jos ei lisätä saneerausmääriä. Oheiseen taulukkoon on koot-
tu haastatteluista esiin tuodut asiat, joita voi pohtia oman organisaation 
kohdalla: löytyvätkö hyvät puolet jo olemassa olevasta organisaatiosta? 
Entä huonot puolet, voidaanko ne poistaa? Samoin uhat ja mahdollisuu-
det.

Taulukko 12. Nykyisen organisaatiomuodon hyvät ja huonot puolet, uhat 
ja mahdollisuudet. Haastatteluissa esiin nostetut asiat omasta organi-
saatiomallista. 

Hyvät puolet 

Tehdään vesihuoltoa

Päätöksenteko on itsenäistä (x4)

Rahojen käytöstä päätetään itse, samoin investoinneista

Yhtiötä voidaan kehittää

Pitkäjänteisyys, taloutta pystyy suunnittelemaan 

Liikelaitoksen ei tarvitse maksaa veroa, joka helpottaa talou-
denkin suunnittelua

Läpinäkyvyys 

Henkilökunta on asiantuntevaa, osaavaa ja sitoutunutta

Vahvuutena organisaatio: yhtiömalli toimii ylikunnallisesti, 
se on joustava ja ketterä

Ihmiset ovat motivoituneempia, kun toiminta on suunnitel-
mallisempaa ja he pystyvät vaikuttamaan paremmin työhön-
sä. Aikaa ei kulu byrokratiaan.

Pienen organisaation ketteryys

Omistajan näkökulmasta vesilaitos hyvin omistajan hanskas-
sa ja demokraattisen valvonnan ja ohjauksen kohteena. 

Oma rauha 

Demokraattisesti valittu hallitus, joka yhtiötä johtaa
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Arkipäivän asioiden toimeenpano

Varautumissuunnittelu

Kunnanorganisaatiossa vastuu on jaetumpaa

Huonot puolet

Verkosto on haaste, saneerauksia pitäisi lisätä nykyisestä (x2)

Sitoutunut ja pitkäaikainen porukka, niin innovatiivisuuden 
puute ja muutosvastarinta ovat sellaisia, joita ajoittain tulee 
esiin

Kun ei olla suoraan kaupungin alla, niin kaupunki pyrkii vai-
kuttamaan toimintaa, vaikka sillä ei ole oikeutta. On asioita, 
joissa meidän toimintaa koskeva olennainen tieto ei välity 
kaupungilta meille, vaikka syytä olisi. Esim. kaavoitusproses-
siin olisi helpompi vaikuttaa kaupunkiorganisaation sisältä. 

Oy tuo mukanaan osakeyhtiölain ja toimitusjohtajan vastuun 
lainsäädännössä

Kuntayhtymäliikelaitosmallissa jokaiselta omistajalta olisi 
pitänyt saada joka lyijykynään siunaus

Tarkasti valvottua

Pienen organisaation haavoittuvuus

Kääntöpuoli on se, että jotkut sanoo, että salaa tehdään, pi-
mitetään asioita ja vähintääkin on jotain lehmänkauppoja 
tehty

Ei ole kaikkia kaupungin tukipalveluita, kuten rahoitusta 
luontaisetuna. Kaikki pitää hoitaa itse.

Uhat

Kuntapuolen talous, tulee paineita tuloutuksille

Vanha teollisuuskaupunki on haaste, ei nähdä niin nykyaikai-
sena alueena

Jos omistajat tekevät päätöksiä pelkästään taloudellisesta 
näkökulmasta, niin he eivät välttämättä tee parasta päätöstä 
toiminnan näkökulmasta (x2)
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Vesialalla ei yleisesti pidetä vesi-energia fuusioita hyvänä ve-
den kannalta.  Johtamisesta kiinni, mutta voi käydä niin että 
veden näköala heikkenee ja joissain yhtiöissä päätöksenteos-
sa ei välttämättä ole ollenkaan vesipuolta mukana tai edus-
tettuna

Kyberriskit: vesilaitos on kuitenkin niin perustoiminnan 
kannalta tärkeä elementti. On varmasti tahoja, jotka katso-
vat, että vesihuoltoa häiritsemällä lamautetaan toimintaa

Alue kärsii väestökadosta. Se yhdistettynä kiinteistöjen ar-
von laskuun on uhka. Vie motivaatiota saneerauksista. Onko 
järkevää enää investoida vesihuoltoon. Saattaa vaikeuttaa 
hommaa kokonaisuuden kannalta

Vesihuollon siirtyminen energiayhtiöön ei aina ole ollut on-
gelmatonta. Sähkö- ja kaukolämpömiehet ovat ”pitäneet it-
seään parempina” kuin vesimiehet ja tämä saattaa aiheuttaa 
ongelmia ainakin siirtymävaiheissa

Rahoitusaseman varmuus ja hintojen kohtuullisuuden var-
mistaminen

Mahdollisuudet

Vahva imago, on saatu rekrytoitua porukkaa

Palvella asiakkaita tulevaisuudessa paremmin uusien tekno-
logioiden myötä, esim. etäluettavat vesimittarit

Digitalisaatio oikein hyödynnettynä helpottaa työntekoa ja 
sitä kautta saadaan parempaa dataa toiminnasta, pystytään 
tekemään parempia päätöksiä. Parhaimmillaan se motivoi 

Palvelutoiminta, myydään asiakkaille myös enemmän palve-
luja, kaikenlaisia vuotovahteja ja tämän tyyppisiä. Palvellaan 
paremmin kiinteistöjä vanhan infran korjaamiseksi. 

Luoda imago, että olemme vesi- ja ympäristöteknologian 
asiantuntija ja palvelun toimittaja

Asiantuntijataho myös vesistöjen suojelijana

Kansainvälisyys: voisi tulla Suomelle myyntiä, asiantuntija-
palveluidenmyyntiä tai miksei laitteitakin

Enemmän yritysten kanssa yhteistoimintaa 
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Moniosaamisen hyödyntäminen ja parempaa strategista 
suunnittelua

Ketterä päätöksenteko ja pidemmän tähtäimen suunnittelun 
varmuus

Sekä haastatteluissa että 2019 Webropool-kyselyissä vastaajien ylivoi-
mainen enemmistö katsoi suhteiden vesilaitoksen ja sen omistajien vä-
lillä olevan hyvin toimivat.
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Kyselyn mukaan näyttäisi siltä, että muutospaine vesihuollon organisoi-
miseen on tullut tai koetaan tulevan yleensä talon ulkopuolelta. 
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8. Johtopäätökset ja suositukset
Suomi on monessakin suhteessa vesihuollon mallimaa kansainvälisesti 
vertailtuna. Meilläkin on omat ongelmamme, etupäässä saneeraustar-
ve, mutta pääsääntöisesti saamme nauttia puhtaasta vedestä, jota riittää 
moniin käyttötarkoituksiin. Palveluiden saatavuus on erittäin hyvä kan-
salaisten ja myös teollisuuden ja palveluiden kannalta. Tämän mainion 
tilanteen takana on pitkä kehitystaival, jonka ovat tehneet mahdolliseksi 
demokraattinen yhteiskunta sekä pitkän aikavälin suunnittelu, toteutus 
ja käyttö.

Puhdas vesi on elämän edellytys, historiassa, nyt ja tulevaisuudessa. Sii-
tä on huolehdittava olipa taloudellinen tilanne mikä hyvänsä. Muutoin 
edessä on katastrofi. Panostamalla vesihuollon tutkimukseen tulevat 
sijoitetut rahat takaisin moninkertaisena. Eivät välttämättä heti, mutta 
vesihuoltoa tuleekin suunnitella kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Näin 
myös monet suomalaiset vesilaitokset tekevätkin. Tämä on erinomai-
nen esimerkki siitä, että valistuneet päättäjät tietävät alan elintärkeyden 
koko yhteiskunnan kehityksen kannalta. 

Suomalainen vesihuolto on maailman parasta lukuisien mittareiden mu-
kaan. Toki kehitettävää on, mutta missään kriisissä ei tällä hetkellä olla 
ja pitkäjänteisellä suunnittelulla sellaiset vältetäänkin. Olennaisen tär-
keää on pitää kotimainen vesihuolto kuntien omistuksessa olipa sitten 
vesihuollon organisointimuoto mikä hyvänsä. Kokemukset yksityisestä 
omistuksesta ulkomailta ovat varoittavia. Tästä on poikkeus vesiosuus-
kunnat, jotka sopivat hyvin ratkaisuiksi mm.haja-asutusalueille. 

Olosuhteet eri puolilla maata vaihtelevat niin paljon, että yhtä oikeaa 
ratkaisua ei ole olemassa. Koko keinovalikoima on hyvä olla käytettä-
vissä. Se on myös resilienssiä, yksinkertaistettuna sopeutumiskykyä. Ja 
sopeutumiskykyä tullaan vesihuollolta entistäkin enemmän tulevaisuu-
dessa tarvitsemaan mm.ilmastonmuutoksen takia. Siihen on olemassa 
erinomaiset valmiudet kunhan positiivisia ja pitkiä historiallisia kehi-
tystrendejä kunnioitetaan. Ympäristöhistoria tutkii ihmisen ja luonnon 
välistä vuorovaikutusta menneisyydessä ja nykyisyydessä tulevaisuuden 
hallitsemiseksi tai ainakin ymmärtämiseksi. Sen keinovalikoima yhdes-
sä muiden tieteenalojen kanssa on erinomainen vesihuollon kehityksen 
ja pitkän aikavälin historiasta tulevaisuuteen johtavien kehitystrendien 
tutkimiseen.

Onko kansainvälinen vesikriisi tullut jäädäkseen?

Esimerkiksi vesialan toimijoiden kansainvälinen verkosto, Maailman ve-
sineuvosto on laskenut, että rahaa pitäisi sijoittaa 585 miljardia euroa 
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vuosittain vuoteen 2030 asti, jos halutaan turvata vesi- ja viemärihuolto 
kaikille maapallon asukkaille. Tämä on yksi YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteista. Muutoin näitä ongelmia ei ratkaista väkiluvun jatkuvasti 
kasvaessa puutteellisen vesihuollon maissa. Myös tutkimukseen tulisi 
investoida. Vesihuollon puutteita ei ratkaista yksin teknisin ratkaisuin 
vaan ensin pitää saada aikaan käsitys, että nämä asiat ovat elintärkeitä 
ja että ne on ratkaistava. Siinä auttaa kokonaisvaltainen, moni- ja poik-
kitieteinen tutkimus. Kansainväliset kokonaisia miljoonakaupunkeja, 
kuten esimerkiksi Kapkaupunkia, koitelleet vesikriisit ja jopa uhka ve-
den loppumisesta kokonaan ovt entisestään korostaneet pitkän aikavälin 
suunnittelun merkitystä ja korostaneet sopeutumistarpeen merkitystä 
jatkuvasti arvaamattomammaksi käyvässä toimintaympäristössä.  

Kotimaan kehityslinjoja verrattuna ulkomaihin

Pietilä (2016 ja 2018) on tutkinut Pohjoismaista etenkin Ruotsin ja 
Norjan vesihuoltoa. Hän toteaa, että Ruotsissa vesihuollon ylikunnalli-
nen yhteistyö on alkanut aiemmin kuin Suomessa. Vuonna 1926 kolme 
Tukholman pohjoispuolella olevaa kuntaa perusti yhteisen vedenhan-
kintayhtymän, Kommunalförbund Norrvatten. Ensimmäisen kuntien 
yhteisen jätevedenpuhdistamon rakensi Tukholman pohjoispuolelle 
vuonna 1957 perustettu kuntayhtymä Käppalaförbundet, ja ensimmäi-
nen kuntien yhteinen jätevesiyhtiö on vuonna 1963 toimintansa aloitta-
nut SYVAB. Ensimmäinen sekä vedenjakelua että viemäröintiä hoitava 
useamman kunnan yhteinen organisaatio on Tukholman pohjoispuolel-
le perustettu Roslagsvatten AB, josta tuli ylikunnallinen yhtiö vuonna 
1994.   

Kolme kuntaa Tukholman pohjoispuolella perusti vuonna 1926 yhtei-
sen vedenhankintayhtymän, Kommunalförbund Norrvatten.  Alueen 
vedenhankinta oli tähän saakka perustunut varsin hyvälaatuisen pohja-
veden käyttöön, mutta asutuksen lisääntyessä ja vedentarpeen kasvaessa 
pohjavesivarat alkoivat käydä riittämättömiksi. Vuonna 1929 valmistui 
yhtymän vedenkäsittelylaitos Görväln, joka ottaa vetensä Mälaren-jär-
vestä. Nyt Norrvatten on 14 kunnan omistama tukkuvesiyhtymä, joka 
toimittaa vettä jäsenkunnilleen. Neljästoista ja uusin osakas, Norrtälje, 
liittyi kuntayhtymään vuonna 2009 ja alkoi saada vettä yhdysjohdon val-
mistuttua vuonna 2015. 

Tukholman pohjoispuolella oleva Käppalaförbundet on yhdentoista 
kunnan omistama jätevedenpuhdistusyhtymä. Se perustettiin 1957 ja jä-
tevedenpuhdistamo valmistui 1969. Siinä puhdistetaan 600 000 asukas-
ta vastaavan kuormituksen jätevedet. Puhdistamolla tuotetaan energiaa 
enemmän kuin käytetään. Käppalaförbundet myy biokaasua Tukholman 
liikennelaitokselle.  
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Tukholman lounaispuolella olevat kunnat Botkyrka, Nykvarn, Salem, 
Södertälje sekä Tukholman kaupunki perustivat vuonna 1963 jäteve-
sien puhdistamista hoitamaan osakeyhtiön SYVAB (Sydvästra Stock-
holmsregionens VA-verksaktiebolag). Vuonna 1971 mukaan liittyi vielä 
Huddingen kunta. Huddingen kunta tuli Stockholm Vattenin osakkaaksi 
vuonna 1997, jolloin näiden kahden kunnan omistus siirtyi Stockholm 
Vattenille. 

Vuonna 2003 perustettu kuntayhtymä Bergslagens kommunalteknik 
hoitaa kunnallistekniikan neljän kunnan alueella. Jäsenkunnat ovat 
Hällefors (7 000 asukasta), Lindesberg (23 600), Ljusnarsberg (4 900) ja 
Nora (10 500). Yhtymän tehtäviä ovat vesihuollon ohella jätehuolto kaa-
topaikka mukaan lukien, katujen puhtaanapito ja valaistus, puistojen ja 
urheilualueiden hoito sekä kiinteistöhuolto. Vesi- ja jätehuoltotoiminnot 
rahoitetaan asiakkailta kerättävillä maksuilla ja muut toiminnot verotu-
loilla. 

Österåkerin kunta Tukholman pohjoispuolella yhtiöitti vesihuoltotoi-
mintansa ja perusti Roslagsvatten AB:n vuonna 1989. Vaxholmin kunta 
liittyi tähän yhtiöön vuonna 1994, Knivstan kunta vuonna 2003, Vallen-
tuna vuonna 2004 ja Ekerö vuonna 2014. Yhtiö jakaa vettä ja hoitaa jäte-
vedet näiden viiden kunnan alueella yhteensä 200 000 asukkaalle. Ros-
lagsvatten hoitaa lisäksi asiakaspalvelun, mittarinluennan ja laskutuksen 
Täbyn ja Danderydin kunnissa. 

Tukholman vesilaitos on ollut kahden kunnan, Tukholman ja Huddin-
gen, yhteinen vesihuoltoyhtiö vuodesta 1997 lähtien, jolloin Huddinge 
Vatten AB liittyi Stockholm Vatten AB:n osakkaaksi. Tukholman omis-
tusosuus yhtiöstä on 98% ja Huddingen 2% Yhdistymistä oli edeltänyt 
kuntien monivuotinen yhteistyö vesihuollossa. Huddinge oli ostanut 
vetensä Tukholmalta jo 1940-luvun alusta lähtien, ja suurin osa jäteve-
sistä puhdistettiin Tukholman Henriksdalin jätevedenpuhdistamolla. 
Lisäksi kunnat olivat tehneet yhteistyötä järvien kunnostuksessa ja 
sopineet pitkäntähtäimen ympäristöinvestoinneista Tyresön vesistölle. 

Alkuvuoteen 2010 saakka Tukholman vesiyhtiön toiminta oli järjestetty 
niin, että konsernissa oli emoyhtiö Stockholm Vatten AB ja kaksi tytäryh-
tiötä. Kaikilla kolmella yhtiöllä oli sama toimitusjohtaja. Emoyhtiö hoiti 
konsernin hallintoasiat. Toinen tytäryhtiöistä, Stockholm Vatten VA AB 
oli varsinainen vesihuoltoyhtiö, joka vastasi vesihuoltotoiminnan pyö-
rittämisestä. Toinen tytäryhtiö, Stockholm Vatten Utveckling AB, hoiti 
mm. biokaasun käsittelyn. 2010 Tukholman kaupunginvaltuusto päätti 
myydä Stockholm Vatten Utveckling AB:n kaikki osakkeet Scandinavian 
Biogas Fuels International AB -yritykselle. Tämä yritys hoitaa biokaasun 
tuotannon sekä Henriksdalin että Bromman jätevedenpuhdistamoilla. 
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Varsinainen vesiyhtiö ja sen emoyhtiö jatkoivat toimintaansa entiseen 
tapaan. Yhdyskuntajätteiden keräämistä ja hyödyntämistä varten on 
vesihuollon emoyhtiön Stockholm Vatten Holding AB.n alaisuudessa 
toinen yhtiö, Stockholm Vatten Avfall AB. Stockholm Vatten AB:n tytä-
ryhtiö Stockholm Vatten VA AB sulautetiin emoyhtiöönsä ja yhtiöiden 
nimiä muutettiin: Vesi- ja jätehuollon emoyhtiön nimi muutettiin Stock-
holm Vatten Holding AB:stä Stockholm Vatten och Avfall AB:ksi, jolla 
on kaksi tytäryhtiötä Stockholm Vatten AB ja Stockholm Avfall AB. 

Vuonna 2016 on Ruotsissa alueellisia vedenhankinnan tukkuyhtymiä ja 
-yhtiöitä toiminnassa vain kuusi, kun Suomessa niitä on parikymmentä. 
Osaltaan eron selittää erilaiset luonnonolosuhteet – Ruotsissa ei ole ve-
denhankinnan kannalta yhtä vaikeita alueita kuin Pohjanmaalla ja Lou-
nais-Suomessa, jossa järviä on niukasti ja jokivedet luonnostaan sameita. 
Kuntien yhteisiä jätevedenpuhdistamoita on vain muutama Tukholman 
ja Göteborgin liepeillä, mutta nämä ovatkin sitten suuria, useampaa 
sataa tuhatta asukasta palvelevia laitoksia. Muissa osissa Ruotsia jäte-
vedenpuhdistuksen keskittyminen on ollut paljon hitaampaa kuin Suo-
messa. Ruotsissa on vesihuoltolaitoksia, joilla on hoidossaan kymmeniä 
jätevedenpuhdistamoita. Jätevedenpuhdistamoiden suuren lukumäärän 
selittää valtion tukipolitiikka, jolla jätevedenpuhdistamot rakennettiin 
pääosin valtion avustuksilla.

Ruotsissa on 2000-luvulla perustettu viitisentoista kuntien yhteistä sekä 
vedenjakelua että jätevesihuoltoa hoitavaa yhtymää tai yhtiötä. Muuta-
missa tapauksissa naapurikuntien kunnallistekniikka (vesihuolto, kadut, 
puistot ja mahdollisesti jätehuolto) on koottu yhteisen organisaation 
alaisuuteen. Useimmissa tapauksissa on perustettu kuntien omistama 
operointiyhtiö hoitamanaan joko pelkästään vesihuoltoa tai sekä vesi- 
että jätehuoltoa. Kunnat omistavat infrastruktuurin, mutta muodol-
lisesti omistus on siirretty useissa kunnissa kunnan sataprosenttisesti 
omistamalle vesihuolto-osakeyhtiölle, joka on pelkästään kirjanpidolli-
nen yksikkö eikä sillä ole yhtään työntekijää palveluksessaan. Vesihuol-
tosektorin uudelleenorganisoitumista suuremmiksi yksiköiksi tai ope-
rointitoiminnan yleistymistä ei Ruotsissa ole tapahtunut, vaikka tämän 
suuntaista on pitkään arveltu tapahtuvaksi. Ainoa merkittävä operointi-
sopimus yksityisen toimijan kanssa on Norrvattenilla, joka ulkoisti ve-
denjakeluverkkonsa operoinnin Veolialle vuonna 2009. Paineita ei ole 
nähtävissä sille, että tällainen kehitys kiihtyisi lähivuosina. Jäteveden-
puhdistuksessa EU:n kireät vaatimukset typen poistollei voivat osassa 
Ruotsia edistää jätevedenpuhdistuksen keskittymistä suurempiin yksi-
köihin, kuten meillä Suomessakin.

Ruotsista löytyy siis erittäin monenlaisia ratkaisuja vesihuollon tarpei-
siin. Samoin Norjasta. Pietilän (2018) mukaan Norjassa lasketaan olevan 
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peräti 1 800 vesilaitosta. Vesilaitokseksi lasketaan mm. pelkkä putkijär-
jestelmä. Näistä 1 800 laitoksesta 1 100 on kunnallisia mukaan lukien 
kymmenkunta useamman kunnan yhteistä  laitosta. Lopuista 500 on 
osuuskuntien tyyppisiä asutusta palvelevia yksiköitä ja 350 yksityisiä. Ne 
hoitavat esimerkiksi leirintäalueen, koulun tai tuotantolaitoksen veden-
hankintaa. Vesihuoltolaitokset ovat Norjassa tyypillisesti kunnallisen 
hallinnon yksiköitä, ja vain 5-10 on yhtiöitä.  Vesihuollon maksut eivät 
saa olla suurempia kuin toiminnasta aiheutuvat kulut. Vesilaitos voi olla 
yleisen yhtiölainsäädännön mukainen yhtiö tai sitten eri lainsäädän-
nön alainen kunnallinen yhtiö. Joitakin vuosia sitten vesilaitosyhtiöitä 
oli muutama enemmän, mutta niitä on palautettu takaisin kunnan yksi-
köiksi.  Vain yhdessä kunnassa vesi- ja energialaitos on yhdistytty. Vuosia 
sitten yksi kunta myi 49% vesilaitoksestaan yksityiselle yritykselle, mutta 
yritys myi osuutensa takaisin kunnalle jo ennen kuin vuoden 2012 laki 
tuli voimaan.

Suomen Kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys VVY antoivat vuonna 2001 
suosituksen vesihuoltolaitoksen palvelumaksumallista. Maksuja kos-
kevat ohjeet ja suositukset päivitettiin vuonna 2017219. Suosituksen 
mukaan asiakkailta perittäviä maksuja olisivat liittymismaksu (kattaa 
rakentamiskustannukset), käyttömaksu (veden tuotannon ja jäteve-
den käsittelyn sekä siirtämisen kustannukset) ja perusmaksu (ylläpito- 
ja hallinnointikustannukset).  Käyttömaksua lukuun ottamatta maksut 
voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se kustannusten kohdentamisen, 
aiheuttamisperiaatteen tai muun vastaavan syyn johdosta on tarpeen.  
Maksurakenteen täytyy olla sillä tasolla, että saneerausinvestointeihin 
saadaan kerrytettyä riittävät varat. Näin taseeseen kertyneen ylijää-
män pitää myös olla turvassa kunnan muilta investointitarpeilta. Tämä 
on pitkän aikavälin kysymys, sillä saneerauksia pitää tehdä jatkuvasti, 
kymmenien vuosien aikajänteellä. Organisaatiorakenteen, järjestäy-
tymismuodon, täytyy myös olla sellainen, että varojen kerääminen tai 
hankkiminen muuten, esimerkiksi lainoilla, on kunnossa. Tähän tuntuu 
soveltuvan parhaiten osakeyhtiömuotoinen vesilaitos.  

Pelkästään vesihuoltomaksutietojen perusteella ei kuitenkaan voida teh-
dä johtopäätöksiä laitosten toiminnan taloudellisuudesta tai tehokkuu-
desta, sillä maksujen suuruuteen vaikuttavat oleellisesti muun muassa 
kunnan taksapolitiikka, valtion avustusten määrä, vedenhankintamah-
dollisuudet sekä yhdyskuntarakenne.220

219  https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/maksuja-koskevat-ohjeet-ja-suo-
situkset-julkaisu/
220  VVY. 2017. Vesihuoltomaksut 1.2.2017. Vesilaitosyhdistyksen julkaisusarja 
nro 68. Vesilaitosyhdistys. Helsinki.
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Tulevaisuuden suuria haasteita varten vesihuollon organisaation oli-
si hyvä olla mahdollisimman muutoskykyinen ja sopeutumiskykyinen. 
Useimmissa tässä tutkimuksessa saaduissa vastauksissa mainittiin par-
haaksi vesihuollon organisoitumismuodoksi kuntien, yhden tai useam-
man, omistama osakeyhtiömuotoinen vesilaitos. Sen toimintavapaus on 
yleensä suurempi kuin muiden organisaatiomuotojen, varsinkin mitä 
tulee suuria pitkän aikavälin, etenkin yli kaupunkien budjetointikauden 
ylittävien, saneerausinvestointien tekemiseen. Yhä enemmän vaaditaan 
vesihuollon organisaatioiden panostusta saneeraustarpeen hoitoon pit-
källä aikavälillä.  Oheisessa kuvassa on varoittava esimerkki Yhdysval-
loista, miten tilanne voi huonontua ellei asiaan paneuduta huolella.

Yhdysvalloissa veden kulutus henkeä kohden on noin kaksinkertainen 
Suomeen ja muihinkin Pohjoismaihin verrattuna ja hinta noin puolet. 
Kansainvälisissä veden hintaa koskevissa vertailuissa on paljon ongel-
mia. Usein ne jättävät esimerkiksi liittymismaksut huomioimatta ja 

Kuva 16. Vesiputkien tila USA (US EPA)
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käsittelevät yksinomaan veden kulutusmaksuja.  Phoenix arvioi  2007, 
että Belgiassa, Ruotsissa, Espanjassa ja Tanskassa kotitaloudet maksavat 
vedestä 144-160 prosenttia enemmän kuin Yhdysvaltojen kotitaloudet 
ja Suomessa, Ranskassa, Englannissa ja Alankomaissa yli 200 prosenttia 
enemmän.221

Pietilä, Katko ja Kurki (2010) toteavat, että Yhdysvaltain vesihallinnossa 
julkisella sektorilla on ratkaiseva merkitys mukaan luettuna vesihuollon 
järjestäminen ja palveluiden tuottaminen. Yhdysvaltain hallintoperin-
nettä voi kuvata varsin hajautetuksi, jossa paikallistasolla on suuri auto-
nomia. Yhdysvallat muistuttaa Pohjoismaita ja Suomea enemmän kuin 
monet Keski- ja Etelä-Euroopan maat ja erityisesti Englanti ja Wales, 
joissa paikallishallinnolla on suhteessa pienempi rooli. Kuntien ohella 
piirikunnilla  on merkitystä Painotukset vaihtelevat osavaltiokohtaisesti 
esimerkiksi pohjavesiä koskevan lainsäädännön osalta esimerkiksi ver-
rattaessa Arizonaa, Coloradoa ja Kaliforniaa. Pohjoismaihin verrattuna 
Yhdysvaltain vesihuollon keskeisimmät erot ovat:

(i) Fluorin syöttö käsiteltyyn veteen lähes joka toisella suuremmalla ve-
silaitoksella;

(ii) Teräksestä tehdyt vesitornit, joita on muutamia mallityyppejä räätä-
liratkaisujen ja betonin käytön sijasta;

(iii) Lyijyputkien suuri osuus erityisesti talojohdoissa;

 (iv) Ylikunnallista yhteistyötä varten säädetty laki ”erityis- tai kuntayh-
tymistä” (special districts);

(v) Valtion keskeinen merkitys rahoituksessa jätevedenpuhdistamoiden 
osalta 1970- ja 1980-luvuilla. Tuolloin 80 prosenttia tietyt vaatimukset 
täyttävistä jätevedenpuhdistamoista rakennettiin liittovaltion lahjara-
halla. Vastaavista on esimerkkejä myös varhaisemmilta vuosikymmenil-
tä, vaikkapa New Dealin yhteydessä 1930-luvulla toteutetut vesistöjen 
rakentamishankkeet;

(vi) Jätevesien osalta ravinteiden poistovaatimus koskee vain 20:tä osa-
valtiota;

(vii) Kaksinapainen poliittinen järjestelmä, jossa strategisia päätöksiä on 
tehty presidentin ja hänen vaihtuvan virkamiehistönsä toimesta. Tällöin 
pitkäjänteisyys puuttu ja linjaukset voivat olla ristiriitaisia.

Vesihuoltopalveluiden vertailua kansainvälisellä tasolla vaikeuttaa enti-
sestään myös se, että investointijärjestelyt vesihuollon ratkaisujen taka-

221  Phoenix 2007, s.519.
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na voivat olla hyvinkin erilaisia. Selvää kuitenkin on, että jos verkostojen 
lisärapautuminen halutaan estää, on maksuja nostettava pitkällä aika-
välillä. Vesihuoltolain mukaan kunnat voivat vaatia omistamiltaan lai-
toksiltaan kohtuullista tuottoa, jota ei ole tarkemmin määritelty. Joissain 
kaupungeissa kaupungissa mm. Jyväskylä, Lappeenranta, Seinäjoki, Ro-
vaniemi, on viime vuosina yhdistetty sähkö- ja vesilaitos. Tätä on perus-
teltu mm. synergiaeduilla. Vesihuollon ja energiahuollon toiminnot ovat 
luonteeltaan kuitenkin hyvin erilaisia, joten näiden toimintojen yhdis-
tämisestä syntyy pikemminkin ylimääräisiä liiketoimintakustannuksia. 
Suomessa valtion tuki vesihuollolle on ollut aina varsin rajallista, suu-
rimmillaankin alle 10% kokonaisinvestoinneista. Tukea on myönnetty 
ylikunnalliseen yhteistyöhön, pohjavesitutkimuksiin ja maaseutualuei-
den vesihuollon kehittämiseen. Valtion tuki vesihuoltohankkeille loppui 
käytännössä vuonna 2017. Yhdysvalloissa ympäristöviranomainen EPA 
rahoittaa jopa puhdistamoiden saneerausta. Aiemmin sekä Yhdysval-
loissa että Ruotsissa jopa pääosa jätevedenpuhdistamoista rakennettiin 
myös valtion lahjarahalla. Tämäkin osaltaan tekee kustannustehokkuu-
den vertailun erittäin vaikeaksi.

Suomessa Osakeyhtiö ei kuitenkaan ole ainoa tie onneen kuten haastat-
teluista ja webropool-kyselystä 2019 hyvin käy ilmi. Siksi tuntuukin erit-
täin kummalliselta, että konsulttipuolelta on esitetty yhtiöittämisvelvoi-
tetta lakiin kirjoitettavaksi. Moniulotteisiin asioihin ei ole olemassa yhtä 
oikeaa tapaa toimia. Myös Pohjaismaiden esimerkki suosii monenlaisten 
ratkaisujen sallimista ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa yhteistyötä vesi-
huoltosektorilla.

VEPATUKI-tutkimuksen aikana tehtyyn kyselyyn 2019 vastanneista yli 
80 prosenttia piti erittäin tärkeänä  vesihuoltoinfran säilymistä kotimai-
sessa julkisessa tai vesiosuuskunnan omistuksessa myös tulevaisuudessa. 
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Asiaan sai ottaa myös vapaasti kantaa, ohessa vastaukset.
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Suositukset

Valtakunnan tasolla vesihuollon haasteet eri puolilla maata ovat hyvin 
erilaisia, vaikka joitain yhteneväisyyksiä onkin. Vesisotea ei tehdä, eikä 
siitä harhaanjohtavana onneksi edes usein  puhuta joitakin ylilyöntejä 
lukuunottamatta. Yli tuhannesta vesilaitoksesta puhuminenkin tässä 
yhteydessä on harhaanjohtavaa, sillä niistä erittäin suuri osa on pieniä 
yhtymiä, osuuskuntia tai vastaavia, joita ei tule sekoittaa kokonaisten 
kaupunkien ja kuntien vesihuollosta vastaaviin toimijoihin. Vesiosuus-
kuntia on yhteensä peräti noin 1500 ja niistä noin 1100 luokitellaan ve-
sihuoltolaitoksiksi. Kuitenkin ne vastaavat vain noin 10 %:sta Suomessa 
myydystä talousvedestä ja ne palvelevat 13 % väestöstä (696 000).  

Vesialan tulevaisuudentutkimuksen dosentti Jarmo Hukka toteaa, että 
vallalla on ”myyttinen suuruuden ekonomia” ja käyttää esimerkkinä mm. 
Thames Wateria, joka on Englannin suurin vesiyhtiö. Sillä on 15 mil-
joonaa asiakasta ja yli 5000 työntekijää. Kuitenkin tällä nykyisellä tah-
dilla kestäisi 357 vuotta uudistaa Lontoon vesijohtoverkosto. Tämä on 
huomattavasti kauemmin kuin esimerkiksi Suomen keskisuurilla vesilai-
toksilla. Sama tilanne on Suomen pääkaupunkiseudulla: HSY Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän toiminta-alueella asuu 1,2 
miljoonaa ihmistä ja sillä on reilut 400 työntekijää. Nykyisellä tahdil-
la kestää 278 vuotta uudistaa sen vesijohdot ja 248 vuotta sen viemärit 
(2017). 

Yhdistymisen taustalla voi olla useita syitä ja usein syyt voivat olla enem-
män poliittisia kuin vesihuoltolähtöisiä. On nähtävissä, että yhteiskun-
nalliset muutokset, muun muassa voimistuva muuttoliike maaseudulta 
kaupunkeihin, sekä kasvavat lainsäädännölliset tavoitteet vesihuoltopal-
veluiden tuottamiseksi, osin jopa vaativat muutoksia.  Lisäksi vesihuolto-
alalla on alettu korostaa asiakasnäkökulmaa sekä  laatu- ja turvallisuus-
vaatimuksia, jotka asettavat vesihuoltotoimijoille uusia velvollisuuksia. 

Laitoksen koon kasvattamisella haetaan paitsi kustannussäästöjä niin 
myös laitoksen  toimintavarmuuden parantamista, esimerkiksi  ve-
denhankinnan turvaamista pohjavesivaroja jakamalla. Lainsäädän-
nön asettamien vaatimusten ja velvoitteiden toteuttaminen voi olla 
suuremmassa laitoksessa helpommin varmistettavissa, jos  henkilös-
tön määrä ja ammattiosaaminen sekä tuotantoyksiköiden koko kasvavat 
eikä uusia velvoitteita tule. Asiakkaat ovat tietoisia suuremman laitoksen 
palvelutasovastuusta ja yhdistymisen jälkeen saattavat vaatia parempaa 
palvelua. 



189

Petri S. Juuti

Toisaalta palvelu voi olla paljon kauempana kuin aikaisemmin eikä vält-
tämättä paikallinen tieto löydy nopeasti kuten pienemmässä organisaa-
tiossa.

Ammattiosaajien riittäminen pienten vesihuoltolaitosten tarpeisiin on 
nyt jo haaste ja tulevaisuudessa suuri haaste. Nyt jo pienissä laitoksissa 
työntekijät joutuvat usein toimimaan  samanaikaisesti monella sektoril-
la, kuten kadunrakentamisen, kunnossapidon ja kaavoituksen parissa. 
Näin vesihuoltotehtävien priorisointi ja ammattiosaamisen kasvattami-
nen on vaikeaa. Yhdistyminen suurempaan laitokseen voi tarjota vesi-
huoltohenkilöstölle toimialaerikoistumisen ja selkeämmät loma-ajat. 
Rekrytoinneissa suuremman laitoksen vetovoiman on  todettu helpotta-
van vesihuolto-osaajien löytämistä. 

Toisaalta taas suuressa organisaatiossa tapahtuu helposti siiloutumista, 
jossa jokainen huolehtii vain omasta tehtävästään. Oma kapeampi asian-
tuntijuus vahvistuu ja samalla menetetään kyky tehdä muita saman talon 
tehtäviä – eikä välttämättä edes halutakaan nähdä yhteistä tavoitetta tar-
jota luotettavaa vesihuoltopalvelua asiakkaille. Pienemmissä laitoksissa 
voidaan joustavammin kierrättää tehtäviä ja ylläpitää ammattitaitoa laa-
jemmin eli tuurata mahdollisesti nopeastikin syystä tai toisesta työnte-
koon estynyttä kollegaa.

Pienten laitosten ongelmana on joissain tapauksissa, ettei asiakkailta 
kerättävillä kohtuullisilla vesihuoltomaksuilla kyetä huolehtimaan ve-
sihuoltopalveluista kattavasti. Käytännössä tämä johtaa saneerausvelan 
muodostumiseen ja kasvamiseen ja omistaja joutuu avustamaan vesi-
huoltotoimintaa. Laitosten yhdistyessä on yhdistymisen onnistuessa 
saavutettavissa  kustannussäästöjä, jos taloushallinto, asiakaspalvelu ja 
varastointi yhdistetään sekä materiaalihankintoja ja muita investointeja 
kyetään tekemään suuremmalle volyymille. Toimintaa voidaan tehostaa 
yhdistämällä laitosten kunnossapito, suunnittelu sekä päivystys eli va-
rallaolo. 

Vesihuollon suurien hankkeiden läpivienti on suuremmassa laitoksessa 
varmemmalla pohjalla. Pieni laitos voi osallistua alueen isoihin vesihank-
keisiin yhteistyökumppanina, jos se saa omaan mittakaavaansa nähden 
isosta hankkeesta jotain hyötyä – esimerkiksi toimintavarmuutta – ja 
niin, että kustannukset jaetaan osapuolten kantokyvyn mukaisesti.

Vesisotea parempi vaihtoehto on vesilaitosten vapaaehtoistyö sil-
loin kuin ne hyväksi sen katsovat.

Vesilaitosten yhtiöittäminen kunnan tai kaupungin omistamana on pit-
kään vallinnut trendi ja siihen ollaan oltu paikallisesti vesilaitoksissa hy-
vinkin tyytyväisiä. Koetaan, että vesilaitos on päässyt itse päättämään 
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asioistaan vesiasiat, ympäristö ja asiakkaiden palvelua edellä. Kaupun-
gin ja kunnan liikelaitoksena toiminen ei sekään ole huono vaihtoehto: 
riippuen kuntalaisten ja erityisesti poliittisten päättäjien intresseistä ja 
yleisestä tahtotilasta vesilaitos saa tehdä osaamaansa asiaa ilman turhia 
painostuksia. Liikelaitoksen tiukempi riippuvuus kunnan muusta rahal-
lisesta päätöksenteosta ja budjetista koetaan kuitenkin tavalla tai toisella 
epävarmuustekijäksi.

Operointimalli on yksi tapa järjestää kunnan tai kaupungin vesihuolto. 
Tällöin vesihuoltopalvelu ostetaan yleensä vieressä olevalta isomman 
kaupungin vesihuoltoyhtiöltä. Palvelun ostajan vesihuoltolaitokselle 
voi jäädä palkkalistoille yksi henkilö, joka pyörittää asian ostajan näkö-
kulmasta ja sopii asioita palvelun tuottajan kanssa. Sopimuksella mää-
ritetään mitä palveluja ostetaan ja esimerkiksi kuuluuko myös asiakas-
palvelu oston piiriin. Jos operointimallia halutaan käyttää, niin siihen 
tarvittaisiin lisää opastusta ja valmiita sopimuspohjia sekä joustavuutta 
eli jos käytännössä huomataan operointisopimuksessa ongelmia joko 
ostajan tai palvelun tuottajan näkökulmasta, niin sopimusta tulisi voida 
tarkistaa ja tarkentaa tarpeeksi usein. Jos sopimus tehdään hyvin pitkäk-
si aikaa ilman neuvottelu- tai irtaantumismahdollisuutta, niin se voi tul-
la jommallekummalle tai molemmille sopijapuolille kalliiksi ratkaisuksi, 
minkä maksavat loppupeleissä kuntalaiset.

Vesilaitoksen koko ei ole sinänsä hyvä tai huono asia. Yhtä ihannekokoa 
ei voi järkevästi määritellä. Vesiosuuskunnissa ratkaisee paljon johtajan, 
nokkamiehen asenne ja rooli sekä osuuskunnan jäsenten maksuhaluk-
kuus ja –kyky. Jos nokkamiestä ei alueella ole, niin asiat saattavat jäädä 
oman onnensa nojaan.  

Nyt konsulttirintamalta on ehdotettu osakeyhtiöittämispakkoa vesilai-
toksille lainsäädännön kautta ongelmien ratkaisemiseksi. Kuulostaa eri-
koiselta ratkaisulta sektorilla, jolla on lukuisien vuosikymmenien hyvä 
kokemus vapaehtoisuuteen perustuvasta yhteistoiminnasta ja moni-
muotoisesta organisoinnista paikkakunnan olosuhteiden mukaisesti.

Monialayhtiöistä on vesihuollon kohdalta tullut myös huonoja koke-
muksia, esimerkiksi Jyväskylän energian aikana vesimaksut ovat nous-
seet hurjasti ja vesimaksuista on tullut Suomen kalliimpia. Tämä onkin 
asiakkaissa herättänyt kovaa vastustusta: “Keski-Suomen Kiinteistöyh-
distys on tuohtunut Jyväskylän veden hintaan aina siihen mittaan asti, 
että se harkitsee toimenpidepyyntöä kilpailuvirastolle.

- Yli puolet veden hinnasta muodostuu kaupungin Jyväskylän Ener-
gialta perimistä koroista. Kiinteistöyhdistys harkitsee pyytävänsä Kil-
pailuvirastoa selvittämään kaupungin yhtiöstään pumppaaman tuoton 
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kohtuullisuutta, toteaa Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen toiminnan-
johtaja Paavo Jussila yhdistyksen tiedotteessa.” 222

Espoossa sekä yhdistymistö muihin vesilaitoksiin että monialayhtiötä 
selviteltiin lukuisia kertoja useilla eri vuosikymmenillä. Monialayhtiöstä 
ei nähty missään vaiheessa koituvan synergiaetuja. Sen sijaan vesihuol-
lon osalta mikäli kaikki reunaehdot olisivat olleet kohdalleen nähtiin 
olevan myös etuja etenkin jos yhdistyminen tapahtuu osakeyhtiömuo-
toisesti. Tätä suositeltiin myös viimeisessä vaiheesssa koko sektorin puo-
lesta selvittelytyöhön osallistuneiden tahojen ja myös konsultiraportissa. 
Poliittisista syistä eli metropolipolittikan takia korkein poliittinen johto 
kuitenkin sivuutti sektorin vuosia kestäneen selvitys- ja valmistelytyön 
ja 2010 alusta aloitti vesihuollon sisältänyt monialakuntayhtymä HSY.

Monialalayhtiöiden osalta kaivattaisiinkin regulointia, jotta vesi ei niissä 
johtuisi lapsipuolen asemaan ja vesilain henki toteutuisi. Tarvittaisiinko 
sitten valtakunnallista regulaattoria? Koska on kyse pitkälti luonnollises-
ta monopolista, vaikuttaisi siltä, että ainakin jonkinasteiselle regulaat-
torille olisi tarvetta. Näin saataisiin hyvässä tapauksessa yhteismitalli-
suutta lisää alalle, huonoimmassa tapauksessa vain lisää byrokratiaa ellei 
regulaattorilla olisi riittäviä toimintavaltuuksia. Ulkomaiden varoittavat 
esimerkit on syytä ottaa tarkkaan huomioon. 

Jyväskylän tapausta tarkasteltaessa nousee päällimmäiseksi ajatus, että 
etenkin monialayhtiöiden regulaatiota olisi syytä kiristää tavalla tai toi-
sella, jotta vesihuollon asema säilyisi vahvana ja nimenomaan turvallisen 
vesihuollon tuottajana asukkaille alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti 
eikä kehnon kuntatalouden lypsylehmänä.

Sen tehtäviin voisi kuulua myös taloudellisen tasa-arvoisuuden toteu-
tuminen erimuotoisissa vesilaitoksissa esimerkiksi verotuksen osalta 
sekä vesilain kirjaimen ja hengen toteutuminen mm.kohtuullisen tuoton 
osalta. Myös kunnallisten konsernien toimintaa, etenkin yhtiöiden oste-
lua ristiin rastiin konsernin sisällä tulisi tarkkailla. Jos kunnat kiertävät 
näin veroja niin se rapauttaa todella nopeasti yhteiskunnan moraalista 
selkärankaa. 

Monimuotoisuus on erittäin hyvä asia mukautumiskyvyn kannalta. 
Monimuotoisuus on myös Pohjoismaisen mallin mukaista, eikä niis-
säkään ole katsottu tarpeelliseksi ”vesisotea” järjestää. On eduksi, että 
lainsäädäntö tarjoaa mahdolisuudet järjestää vesihuolto lukuisilla eri 
tavoilla paikallisten olosuhteiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. 
Siihen väliin ei kaivata esimerkiksi konsulttien ehdottamaa lainsäädäntöä 

222  https://yle.fi/uutiset/3-6300473, julkaistu 19.9.2012 klo 10.59, päivitet-
ty 18.2.2015 klo 16.32, luettu 8.10.2019.
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yhtiöittämispakosta. Vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyö on Suomessa 
toiminut vesihuoltosektorilla erinomaisesti alusta alkaen. Samoin yhteistyö 
yksityisen sektorin kanssa. Tätä historiallista positiivista kehityskulkua ei 
ole viisasta katkaista. Näin asian kiteyttää Kurikan Vesihuolto OY:n toi-
mitusjohtaja Juha Kotiranta:

-Suomessa pitää ottaa huomioon alueellisuus, meillä on iso, harvaa-
nasuttu maa. Meillä liikaakin puhutaan suuruuden ihannoinnista. Väi-
tän, että kun tästä mennään pohjoiseen, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, 
Pohjois-Pohjanmaa, niin siellä on kohtuu pienenkokoisia toimijoita, 
osuuskuntia ja muita, jotka toimivat todella tehokkaasti ja hyvin, teke-
vät yhteistyötä. Suuri ei aina ole pakosta kaunista, paikallistuntemus to-
dennäköisesti jollain tasolla katoaa. Pienissä organisaatioissa työntekijät 
ovat sellaisia moniottelijoita, osaavat asian, tekevät itse, asenne on hyvä, 
hallitaan koko kenttää, vähintään välttävästi osataan kaikkia hommia. 

-Vesihuoltoinfra pitää  ehdottomasti säilyttää suomalaisissa käsissä, 
mieluummin kuntien omistuksessa. Välttämättömyyshyödyke, kuten 
vesi, kuuluu näkemykseni mukaan yhteiskunnassa peruspalveluihin, niin 
kuin tiet ja energiakin. Sitä ei saisi markkinavoimille myydä missään 
olosuhteissa. Liikutaan vaarallisilla vesillä, jos myydään ulkomaille tai 
pääomasijoittajille. 

-Monialayhtiöitä en näe hyvänä. Ehkä jossain pienessä kokoluokassa ja 
jos ne olisivat suurin piirtein samankokoisia taloudellisesti niin lämpö 
kuin vesikin, ja sen kokoinen, että yhdellä päivystäjällä pärjää, niin silloin 
etua olisi. Mutta kun yleensä energia on pari kokoluokkaa isompi, niin 
kyllä ne edut katoaa siinä. Tai sitten se pitää tehdä niin, että ne ovat siellä 
omina organisaatioinaan ja eri miehet, koska vesihuolto on niin spesifi 
ala verrattuna esimerkiksi lämpöön. Ei ole kovin montaa hyvää esimerk-
kiä ainakaan vesihuollon näkökulmasta näistä tapahtumista.

Tätä tutkimusta varten tehtyjen haastattelujen perusteella valtion tulisi 
kiinnittää jatkossa voimakasta huomiota maaseudun ja pienten kuntien 
kehitykseen, sillä valtion toimenpiteillä on ratkaiseva merkitys, millai-
seksi elämä pienemmillä paikkakunnilla kehittyy väestön edelleen van-
hetessa ja vähentyessä etenkin maaseudulla. Suuri laitoskoko tuskin 
pelastaa syrjäkylien asukkaita. Todennäköisempää onkin, että pieni, 
joustavasti toimiva minimaalinen organisaatio, esim. vesiosuuskunta, 
voisi paremmin vastata pienen joukon tarpeisiin, sillä voittoa on vaikea 
muutaman mökin vesihuollolla tehdä. Yksityisten pienien toimijoiden 
rooli lisäänyykin todennäköisesti syrjäseuduilla ainakin niiltä osin, kuin 
kausittainen loma-asutus tarvitsee palveluita.
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Yhteenvetona suosittelemme, että:

-mahdolliset vesihuoltolaitosten yhdistymiset perustuvat vapaaehtoi-
suuteen;

-harhaanjohtava termi vesisote unohdetaan;

-sallitaan kaikki mahdolliset hyväksi havaittavat keinot vesihuollon jär-
jestämiseksi pohjoismaisen perinteen mukaisesti;

-tiedotuksen, valistuksen ja muiden vastaavien keinojen käyttöä lisätään 
ja tehostetaan edelleen toivottavien kehityskulkujen ja positiivisten uu-
tisten aikaansaamiseksi. Näillä voi olla hurja merkitys osana keinovali-
koimaa, vrt. esimerkiksi Kapkaupungin vedenkulutuksen 50 prosentin 
lasku muutamassa vuodessa;

-suuruuden ekonomian hehkuttaminen unohdetaan;

-tutkitaan voisiko valtio auttaa maaseudun ja pienten kuntien kehitystä, 
sillä valtion toimenpiteillä on ratkaiseva merkitys siihen, millaiseksi elä-
mä pienemmillä paikkakunnilla kehittyy väestön edelleen vanhetessa ja 
vähentyessä etenkin. Edelleen olisi tutkittava kuinka pienelle joukolle on 
mahdollista tarjota hyvät ja turvalliset vesihuoltopalvelut ympäri vuoro-
kauden kaikkina vuoden päivinä;

-vesihuolto säilytetään kotimaisessa omistuksessa, mieluiten kuntien 
omistuksessa, olipa muoto yhtiö tai joku muu poikkeuksena vesiosuus-
kunnat;

-muistetaan, että vesihuolto on peruspalvelua, eikä ruveta tekemään sillä 
tarpeetonta rahallista voittoa niin kuntien sisällä kuin kuntarajat ylittä-
vässä yhteistyössä

-jos kunta tai kaupunki päätyy operointisopimukseen naapurikunnan 
vesihuoltolaitoksen kanssa, niin kokemusten ja selkeiden mallisopimus-
ten puuttuessa tulee varmistaa ettei sopimusta tehdä liian pitkälle aika-
välille ja että sopimus voidaan purkaa tai muuttaa tarvittaessa. 

-monialayhtiöt tarkastellaan hyvin tarkkaan vesihuollon toimintaedelly-
tysten kannalta, sillä ne voivat olla joko huonoja tai hyviä riippuen toteu-
tustavasta. Lukuisissa tapauksissa, joissa synergiaetuja eri sektoreiden 
fuusioitumisesta on selvitetty, ei synergiaetuja ole löytynyt tai ne ovat 
olleet marginaalisia;

- selvitetään taloudellisen tasa-arvoisuuden toteutuminen erimuotoisis-
sa vesihuoltolaitoksissa esimerkiksi verotuksen osalta sekä vesihuolto-
lain kirjaimen ja hengen toteutuminen mm. kohtuullisen tuoton osalta;
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-tutkitaan kunnallisten konsernien toimintaa, etenkin yhtiöiden ostelua 
ristiin rastiin konsernin sisällä tulisi tutkia tarkoin;

-säilytetään positiiviset kotimaiset vesihuollon kehitystrendit ja vahvis-
tetaan niitä;

-tutkitaan perusteellisesti tulisiko perustaa regulaattori alaa valvomaan 
ja mitkä sen tehtävät ja toimintavaltuudet olisivat.

- panostetaan jatkossa huomattavasti enemmän vesihuoltolaitosten tut-
kimus- ja kehittämistoimintaan.
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