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Vesihuoltopalvelut- yksikön tehtävä
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• Vesihuoltopalvelut -yksikköön keskitetty kaikki ELY-keskuksille 
kuuluvat vesihuoltotehtävät

• Vesihuoltolain valvonta

• Kuntien valvonta (mm. järjestämisvelvollisuus, kehittämisvelvollisuus, 
vesihuoltolaitoksien toiminta-alueiden määrittäminen)

• Vesihuoltolaitosten valvonta (mm. häiriötilannesuunnitelmat, 
vesihuoltolaitoksen selvilläolo, häiriötilanteista ilmoittaminen, toiminnan 
julkisuus)

• Edistäminen ja kehittäminen

• Alueellinen suunnittelu

• Opastus ja koulutus

• Asiantuntijatehtävät

• Sidosryhmätyö ja yleinen edunvalvonta

• Tehtäviin eivät kuulu: 

• vesilain mukainen vedenoton valvonta 

• YSLn mukainen pohjaveden suojelu

• vesienhoitolain mukaiset pohjavesitehtävät

ELY-keskusten vesihuoltotehtävät 1.1.2022 Etelä-
Savon ELY-keskukseen

• Tavoitteena on vahvistaa ELY-keskusten 
vesihuoltotehtävien yhtenäistä johtamista ja 
toimintatapoja sekä turvata alueiden tasapuolinen 
palvelu. 

• Muutos on osa kansallista vesihuoltouudistusta, joka 
etsii ratkaisuja vesihuoltoalan haasteisiin. 



Kansallinen vesihuoltouudistus

Toimikausi 
alkaa 16.1.2020

Kansallisen 
vesihuoltouudistuksen visio ja 

toimeenpano-ohjelma 
lausunnoilla 

(7.12.2020-8.2.2021)

Kansallisen 
vesihuoltouudistusohjelman 

julkaisu (20.4.2021)

• Kahdeksan 
toimenpidekokonaisuutta

Toimikausi päättyy 
31.12.2022

Vesi on meidän -
kansalaisaloite eduskuntaan 

(23.3.2020)

Juomavesidirektiivin 
täytäntöönpano lausunnoilla 

(28.2-8.4.2022)

Toimeenpanosuunnitelman 
kommentointiaika 31.3.2022

1. vaiheen lainsäädäntö 
toimenpiteiden 

perusvalmisteluvaihe -
raportointi eduskunnalle 
vuoden 2022 loppuun 

mennessä

(Tulos HE luonnos vuonna 
2024)

Toimeenpanosuunnitelma

valmis kesällä 2022



Kansallisen
vesihuolto-
uudistuksen
toimenpiteet
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Alueelliset vesihuoltostrategiat

• Sekä itäisen ja eteläisen että Läntinen Suomen 

vesihuoltostrategia 2050 laadittiin vuosien 2020 ja 2021 

aikana ja kummatkin strategiat valmistuivat vuoden 

2022 loppuun mennessä.

• Itä-etelä kattaa kahdeksan maakunnan alueen ja 

Läntinen seitsemän (kartta).

• Toimenpideohjelma itä-etelä 2022-2025 ja Läntinen 

2022-2030

• Parhaillaan on menossa seurantamittareiden ja yhteisen 

toteutuksen suunnittelu. Mukaan myös Pohjois-Suomi.

• Toteutuksen organisointi (?):

• Ohjaus tehdään eri toimijatahojen edustajista koostuvassa 

ohjausryhmässä

• Vastuullinen ”työrukkanen” on Vesihuoltopalvelut yksikön 

edustajista koostuva työryhmä
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LÄNTINEN ITÄ-ETELÄ

Lähde:wikipedia





Uudenmaan toimenpideohjelma 2022-2025

Ohjausryhmässä: 

ELY, 

AVI, 

Uudenmaan liitto, 

kuntia, 

vesihuoltolaitoksia, 

VVY

Toimenpideohjelmassa yhteensä 10 

toimenpidettä eri teemoille



1. Toimenpide -

käynnistynyt



Pinnalla vesihuollossa nyt

• Saneerausvelka

• Ilmastonmuutos

• Varautuminen (fyysinen ja kyber)

• Ukrainen tilanteen seuraaminen

• Viranomaisyhteistyö – tilannekuva – koronaopit auttavat

• Laitosten apu Ukrainaan (?)

• Kustannukset, energia (sähkö)

• Kemikaalit, materiaalit, komponentit

• Lannoitteiden hinta – lietteen hyödyntäminen –

ravinteiden kierrätys +
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Entäs vaikutukset haja-asutusalueiden vesihuoltoon….?

Vesihuoltoverkostojen kattamat alueet

• Kunnan vesihuollon järjestämisevelvollisuus

• Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden kattavuus

• Vesihuoltolaitosten talous

Vesihuollon kehittämisvelvoite

• Vesihuollon kehittämissuunnitelma?

• Vesihuollon turvaaminen ja järjestäminen verkostojen ulkopuolella

Vesihuolto ja maankäytön suunnitelmat

• VHL – nyt vahva kytkös olemassa olevaan ja suunniteltuun maankäyttöön

• Uudellamaalla erityisen hyvin huomioitu.

• Vesihuollon järjestämisen huomioiminen maankäytön suunnitelmissa ja kaavoituksessa (MRL)

Varautumisnäkökulma

• Haja-asutusalueiden vesihuoltoratkaisuissa
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Juva Ilkka12

Uusimaa – kaavoitus – vesihuoltoratkaisut mm. ranta-alueilla

Lausunnoista ja päätöksistä..  
Näkemystä haja- ja lomarakentamisesta ja niiden vesihuoltoratkaisuista kaavoituksessa

Uudenmaan maakunnassa on merkittävä määrä lomarakentamista johtuen suuresta väestömäärästä. 
Uudenmaan maankunnassa on erityinen väestömäärästä johtuva tarve turvata vesistöjen laadun 
varmistaminen. Uudenmaan alueelle laadituissa ranta-asemakaavoissa keskeisenä periaatteena on 
vesikäymäläkielto, jolla pyritään turvaamaan riittävän käyttöveden saanti ja varmistamaan vesiensuojelu 
Uudenmaan maakunnassa. 

.



Juva Ilkka13

Näiden pisteiden kautta säiliöstä kuljetettu 

vesi päätyy käsiteltynä purkuvesistöön ja 

liete jatkokäsittelyyn

Jätevesilietteen kuljetuksen 

etäisyyksiä Uudellamaalla voi 

arvioida tämän perusteella.
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https://72tuntia.fi/


