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Maa ja vesitekniikan tuki 

Lämmin kiitos kaikille tärkeästä tuesta. 

TIIVISTELMÄ 
Tutkimusklusterin neljännen vuoden tavoitteena oli tutkia vesihuoltolaitosten fyysisen omaisuuden 
kokonaisvaltaisen hallinnan problematiikkaa ja tarjota tietoa ja suosituksia.  
 
Käyttöomaisuuden hallinta, asset management, on noussut mielenkiinnon kohteeksi myös 
vesihuoltolaitoksissa. Vesihuoltoalalla pääomaa on sitoutunut erittäin paljon maan alle 
asennettuihin vesi- ja viemäriverkostoihin, joiden todellinen käyttöikä ei ole kenenkään tiedossa, ja 
nykyhetken kunto on usein arvoitus. 

 
Käyttöomaisuuden hallinta tarkoittaa käyttöomaisuuden tuottokyvyn kehittämistä tai 
käyttöomaisuuden arvon optimointia. Käyttöomaisuuden hallinta sisältää kaikki suunnitelmat, 
osaamisen, järjestelmät ja toimenpiteet, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää fyysisen 
käyttöomaisuuden arvoa ja tehokkuutta sekä alentaa ylläpidon kustannuksia.  

 
Tutkimuksen aikana kartoitettiin vesihuoltolaitosten fyysisen omaisuuden kokonaisvaltaisen 
hallinnan problematiikkaa ja tarjottiin tietoa ja suosituksia asian hallitsemiseksi case-kaupungeissa ja 
luotiin katsaus koko Suomen tilanteeseen ja verrattiin niiden soveltuvuutta ja toimivuutta 



menneisyydessä, nykyhaasteissa ja tulevaisuudessa. Paikalliset olosuhteet vaihtelevat todella paljon 
alkaen vesivaroista, maaperästä, väestön määrästä ja asukastiheydestä päätyen poliittisiin, 
taloudellisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin.  Siksi ei tähänkään asiaan ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. 
 
 
Case kaupungit: VEPATUKI-klusterissa mukana olevat vesihuoltolaitokset (kahdeksan kappaletta).  
Haastattelut toteutettiin helmi-toukokuussa 2021.  Jokaista laitoksesta haastateltiin yksi henkilö. 
Koronaepidemian takia laajempi kyselytutkimus toteutettiin Forms-kyselyllä helmikuussa. Kysely 
meni yhteensä yli 60 taholle ja vastanneita oli 18 kappaletta. Vastausprosentti oli yllättävän hyvä eli 
eli 25%. 
  

Kansainvälisesti verrattuna Suomen vesihuolto on maailman huipputasoa, vaikka julkisuudessa 
esiintyneistä uutisista olisi pääteltävissä helposti, että vesihuolto on kriisissä. Lukuisissa eri 
vertailuissa Suomi sijoittuu kolmen kärkeen.   

SUOSITUKSET 
Valtakunnan tasolla vesihuollon haasteet eri puolilla maata ovat hyvin erilaisia, vaikka joitain 
yhteneväisyyksiä onkin. Järjestetyn vesihuollon imago koko maassa tarvitsee edelleen vahvistamista, 
sillä siinä on suuria haasteita, mm. alan sirpaleisuus ja jatkuvasti esille nouseva saneerausvelka. 
Esimerkiksi 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. Vesiosuuskuntia on yhteensä peräti noin 
1500 ja niistä noin 1100 luokitellaan vesihuoltolaitoksiksi. Kuitenkin ne vastaavat vain noin 10 %:sta 
Suomessa myydystä talousvedestä ja ne palvelevat 13 % väestöstä (696 000).   

Puheena tämän tutkimusvuoden aikana on edelleen ollut erityisesti vesihuollon yksityistäminen ja 
koronaepidemian aikaansaama erityisolosuhteissa toimiminen. Positiivisessa mielessä vesihuolto on 
ollut esillä epidemian aikana, sillä suomalainen vesihuolto on luotettavaa, turvallista ja varmaa myös 
epidemian aikana.  

Vesihuoltolaitoksen tulisi laatia systemaattinen ja standardeihin pohjautuva omaisuudenhallinnan 
suunnitelma ja toteuttaa sitä johdonmukaisesti. Omaisuuden suorituskyvylle tulee suunnitelmassa 
olla selkeät ja mitattavissa oltavat tavoitteet. Omaisuudesta on oltava kattavat tiedot ja tarvittavan 
investointitason takaamiseksi todellinen investointitarve tulee olla selvillä tarkasti. Kunnossapidossa 
on panostettava ennakoivaan kunnossapitoon, jotta reagoiva kunnossapito vähenisi. Yllätyksiltä ei 
voida kuitenkaan välttyä – varsinkin jos yllätykset tulevat alan ulkopuolelta, kuten koronaepidemia. 
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