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1 Johdanto

Yhdistyneet Kansakunnat julisti yleiskokouk
sessaan marraskuussa 1980 ajanjakson
1981—1990 kansainväliseksi vesihuollon vuo
sikymmeneksi — International Drinking Wa
ter Supply and Sanitation Decade. Julistus pe
rustui Yhdistyneiden Kansakuntien vesikon
ferenssissa Mar del Piatassa, Argentiinassa
vuonna 1977 hyväksyttyyn suositukseen.
Vuosikymmenen kunnianhimoiseksi tavoit
teeksi asetettiin parantaa maailman vesihuol
toa niin, että kaikilla asukkailla olisi vuosikym
menen päättyessä puhdasta juomavettä ja
hygieeninen käymälä. Vuosikymmenen järjes
tämisellä haluttiin korostaa veden välttäniät
tömyyttä kaikelle inhimilliselle elämälle ja sen
merkitystä kunkin maan kehityksen perusta
na.

Merkittävimpiä vuosikymmenen aikaan
saannoksia on ollut ulkomaisen avun koordi
nointiin ja siitä koituvaan hyötyyn kohdistettu
huomio. Huomattavaa kehitystä on tapahtunut
myös kehitysmaihin soveltuvan, kohtuuhintai
sen teknologian kehittämisessä, jonka tunne
tuksi tekemisessä ja soveltamisessa laajamit
taiseen käyttöön on pääpaino 1990-luvulla.

Vaikka kansainvälisen vesihuollon vuosi
kymmenen pääpaino onkin ollut kehitysmai
den olojen parantamisessa, vesihuollon vuosi
kymmenen ohjelma on luonut jokaiselle val
tiolle velvoitteita omien kansalaistensa vesi-
huollon kehittämiseksi. Suomessa maa-ja met
sätalousministeriö asetti työryhmän seuraa
maan ja vauhdittamaan vuosikymmenen toi
meenpanoa. Työryhmään kutsuttiin edustajat

maa- ja metsätalousministeriöstä, ulkoasiain
ministeriöstä, ympäristöministeriöstä, korkea-
kouluista, vesi- ja ympäristöhallituksesta,
kuntien keskusjärjestöistä, Vesihuoltoliitosta,
Suomen konsulttitoimistojen liitosta, Suomen
YK-liitosta ja Suomen Rakennusurakoitsijalii
tosta.

Vuosikymmenentyöryhmä määritteli kes
keisiksi kotimaisiksi tavoitteiksi
O käyttöveden laadun tutkimisen ja paranta

misen,
O haja-asutuksen vesihuollon edistämisen,
O vesihuoltoalan koulutuksen kehittämisen,
O vesihuollon tutkimuksen edistämisen sekä
O vesiasioista ja vuosikymmenestä tiedotta

misen
Vesihuollon vuosikymmenen tapahtumia,

toimenpiteitä ja kehitystä Suomessa sekä Suo
men kansainvälistä toimintaa samoin kuin ke
hitysyhteistyötä vesihuollossa on käsitelty vuo
sikymmentyöryhmän julkaisemissa erillisra
porteissa.

Vesihuollon vuosikymmenen päättyessä
vuosikymmentyöryhmä päätti laatia vesihuol
lon pitkän aikavälin periaateohjelman, jossa
tarkasteltaisiin monipuolisesti vesihuoltoon
liittyviä tulevaisuuden tarpeita ja tavoitteita
sekä eri osapuolten odotuksia ja tehtäviä. Täl
laista vesihuollon kokonaistarkastelua ei ollut
suoritettu vuoden 1970 vesihuollon ja vesien-
suojelun rahoituskomitean työn jälkeen, vaik
ka muun muassa vesiensuojelua ja haja-asu
tuksen vesihuoltoa koskevia 1990-luvun tarkas
teluja oli suoritettu.
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Vuosikymmentyöryhmä asetti Vesihuollon
suuntaviivat -työryhmän, jonka tehtäväksi an
neifiin:
O tarkastella vesihuoltoon kohdistuvia tarpei

ta erityisesti kansanterveyden, kansantalou
den ja kansalaisten peruspalveluiden kan
nalta

O asettaa vesihuollon kehittämiselle tarpeis
ta lähtevät tavoitteet

O tarkastella toteuttamismahdollisuuksia sekä
arvioida vesihuollon investoinnit ja käyttö-
kustannukset

O tehdä ehdotuksia tarvittavista toimenpiteis
täja asianmukaisesta tehtävänjaosta eri osa
puolten kesken.
Painopiste työssä on ollut yhdyskuntien ja

haja-asutuksen vesihuollon turvaamisessa. Te
ollisuuden vesihuoltoa on käsitelty siltä osin,
kuin vedenhankinta tai jätevesien johtaminen
on tarkoituksenmukaista hoitaa yhteistoimin
nassa yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitosten
kanssa. Suurteollisuuden prosesseihin käytet
tävän veden hankinta sekä jätevesien johtami
nen ja käsittely on katsottu tulevaisuudessa-
km jäävän teollisuuden itsensä hoidettavaksi.
Teollisuuden jätevesiratkaisujen suuntaviivat
on esitetty valtioneuvoston periaatepäätökses
sä vesiensuojelun tavoiteohjelmaksi vuoteen
1995.

Yhdyskuntien ja ympärivuotisen haja-asu
tuksen rinnalla on tarkasteltu myös laajene
van ja tiivistyvän vapaa-ajan asumisen veden-
hankinnasta ja ennen kaikkea jätevesistä ai
heutuvia ongelmia. Vapaa-ajan asuntojen ve

sihuoltoratkaisut vaativat lisääntyvää huomio
ta muun muassa ympäristöhaittojen torjumi
seksi.

Vesihuollon vuosikymmenen kotimaisen
toiminnan kokoavaksi päätökseksi laaditun pit
kän aikavälin periaateohjelman on valmistel
lut työryhmä, jonka puheenjohtajana on ollut
toimistopäällikkö Antti Jokela vesi- ja ympä
ristöhallituksesta ja jäseninä suunnittelija
Sakari Ervola maa- ja metsätalousministeriös
tä, toimistoinsinööri Leena Hiisvirta lääkintö
hallituksesta, apulaisosastopäällikkö Pekka
Jalkanen Suomen Kunnallisliitosta, yli-insinöö
ri Jouko Liimatainen Suomen Kaupunkiliitos
ta, varatoimitusjohtaja Matti Tikka Maa ja Vesi
Oy:stä, professori Matti Viitasaari Tampereen
Teknillisestä Korkeakoulusta ja dipiomi-insi
nööri Marketta Virta Helsingin vesi- ja ympä
ristöpiiristä. Työryhmän sihteereinä ovat olleet
toimistoinsinööri Leena Saviranta vesi- ja
ympäristöhallituksesta ja diplomi-insinööri
Hannu Vikman Maa ja Vesi Oy:stä. Saadak
seen laajemman näkökulman tehtävänsä suo
rittamiseen työryhmä järjesti yhteistyössä
Kunnallisen vesihuollon neuvottelukunnan
(KUVENE) kanssa 4.4.1989 Vesihuollon tu
levaisuus -seminaarin (liite 1), johon kutsut
tiin yhteiskunnan, talouden ja vesihuollon asi
antuntijoita. Seminaarin tavoitteena oli arvioi
da yhteiskunnan, yhdyskuntien ja kuluttajien
taholta vesihuoltoon kohdistuvia kehittämis
tarpeita sekä vesihuoltosektorin kehittärnis
mahdollisuuksia lähivuosikymmeninä.
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2 Vesihuollon merkitys ja
kehittyminen Suomessa

2.1 VESIHUOLLON
HISTORIAA
Vesihuollon järjestäminen on Suomessa ollut
itsestään selvä ja jokapäiväinen asia. Talon ase
maa määrättäessä on veden saantia pidetty hy
vin tärkeänä tekijänä. Varhaisimpien tietojen
mukaan juornavesien arvojärjestys on perus-
tullut vedenottopaikkojen “neitseelliseen”
luonnonmukaisuuteen. Parhaana on pidetty
lähdevettä, seuraavana joki-, järvi tai sadevet
tä ja kolmantena vaihtoehtona rakennetusta
kaivosta otettua vettä. Erilaisilla vesillä on ol
lut etunsa eri käyttötarkoituksiin. Mikään ve
denottopaikkatyyppi ei siten ole muodostunut
yksinomaiseksi silloin, kun erilaisia paikkoja
on ollut käytettävissä.

Yksinkertaisinta veden siirtoa käyttöpaikoil
le on kantaa vettä astioissa. Se on ollut maa
seututalouksissa yleistä vielä 1950- ja 1960-
luvulla. Veden kantamisen tarvetta on yritetty
vähentää sijoittamalla eniten vettä vaativat toi
minnot lähelle vedenottopaikkoja.

Veden kantaminen on ollut raskasta, joka
päiväistä naisten työtä, joka on ollut myös
emäntien velvollisuus. Vesisaavien ja -sanko
jen kantamiseen on kehitetty myös apuvälinei
tä. Kahden ihmisen kannattamalla korennolla
on kuljetettu vettä saavissa 40—70 litraa ker
rallaan. Vesisankojen kantamiseen on käytet
ty yleisesti ämmänlänkiä, joiden avulla paino
on saatu jakautumaan koko vartalolle ja samal
la kädet ovat jääneet vapaiksi.
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Hevosta on käytetty veden kuljettamiseen
vain poikkeustapauksissa; kun tavallinen ve
denottopaikka on ehtynyt ja vettä on pitänyt
hakea kauempaa, esimerkiksi avannosta, tai
kun vettä on tarvittu tavallista enemmän. Päin
vastoin kuin veden kantaminen, hevoskuljetus
on ollut miesten työtä. Asutuskeskuksissa on
yhteisten kaivojen ohella saattanut talousve
den jakelu hevosella olla säännöllistä ja järjes
täytynyttä toimintaa ennen vesijohtoverkosto
jen rakentamista.

Käymälät ovat erityisesti maaseudun olois
sa tulleet käyttöön huomattavasti myöhemmin
kuin kaivot. Enimmäkseen vierasperäiseen sa
nastoon pohjautuva käymälän nimistö osoittaa,
että käymälä on lähtöisin yläluokan piiristä.
Käymäläkulttuuria ovat levittäneet esimerkik
si reservipalveluksessa olleet miehet 1880-
luvulla. Keski-Pohjanmaalla on ollut ulkokäy
mälä 1890-luvulla useimmissa taloissa, mutta
se on pysynyt tuolloin kuitenkin häveliäisyys
syistä useimmiten käyttämättömänä.

2.2 VESIHUOLTO
LAITOSTEN PERUSTAMINEN
Jo vuosisatoja sitten oli käytössä yhteisiä ve
denottopaikkoja, mutta asutuksen lisääntyes
sä lähinnä teollistumisen seurauksena joudut
tiin ensiksi vedenhankinnassa turvautumaan
keskitetyn järjestelmän rakentamiseen. Har
vaan asutussa talonpoikaisyhteiskunnassa pe
rinteinen vesihuolto tyydytti tiedostetut tarpeet
pitkälle 1900-luvun puolelle, varsinkin kun ta
loudellisesti kilpailukykyisiä vaihtoehtoja ei
juuri ollut tarjolla. Kaupungeissa jouduttiin
tiiviin asutuksen ja likaavien toimintojen kes
kittyessä etsimään vaihtoehtoisia vesihuolto
ratkaisuja huomattavasti aikaisemmin kuin
maaseudulla.

Suurin ongelma viime vuosisadan euroop
palaisessa vesihuollossa oli viemäröinti, sillä
jätteet heitettiin yksinkertaisesti katuojiin.
Vuosisadan puolivälissä vain muutamassa kau
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pungissa koko Euroopassa oli viemäröinti
järjestelmä. Muualla talousjätteiden annettiin
kulkeutua katuojissa.

Kansanterveys nousi 1840-luvulla vilkkaan
julkisen keskustelun aiheeksi nopeasti kasva
vissa eurooppalaisissa kaupungeissa. Yleiseen
mielipiteeseen vaikuttivat voimakkaasti 1800-
luvun alkupuoliskolla raivonneet koleraepide
miat sekä kaupunkiväestön nopea kasvu.

Vesihuollon yhteys väestön teiweydentilaan
tuli yksiselitteisesti osoitetuksi Lontoossa
vuonna 1854 todetun koleraepidemian yhtey
dessä. Ensimmäiseksi epidemiologiseksi tut
kimukseksi mainitussa selvityksessä todettiin,
että varsin laajan ja tuhoisan epidemian aiheut
taja oli viemäriveden saastuttama vedenotto
kaivo. Vuosisadan loppupuolella kehittynyt
bakteriologinen tutkimus osoitti, että juoma
veden sisältärnät taudinaiheuttajat varsin usein
olivat syynä epidemioihin. Veden käsittelyn
yleistyminen vuosisadan loppupuolella vähen
si ratkaisevasti tällaisia epidemioita.

Vesihuollon mallimaita olivat aluksi Iso-Bri

tannia, Ranska ja Saksa. Vuonna 1847 säädet
tiin Isossa-Britanniassa laki, joka salli kuntien
perustaa tai kunnallistaa vesilaitoksia. Pariisis
sa ehdotettiin vuonna 1854 muun muassa kak
sivesijärjestelmää, jonka osana toteutettiin vie
läkin toimiva erillisverkosto katujen pesuve
siä varten. Saksa oli edelläkävijä kunnallisten
palveluiden kehittämisessä ja sieltä käytiin ha
kemassa oppia Suomeenkin.

Pohjoismaissa, toisin kuin Keski-Euroopas
sa, vesilaitosten perustamista ja rakentamista
vauhditti myös tarve tehostaa palontorjuntaa.
Helsinkiläisten huoli palontorjunnasta oli var
sin ymmärrettävä, koska yliopiston siirto Tu
rusta Helsinkiin oli välitön seuraus Turun pa
losta. Kun Suomen keisarillisessa senaatissa
alkoi väittely vedenjakelujärjestelmän raken
tamisesta Helsinkiin vuonna 1861, pääargu
menttina oli palontorjunta. Suomen ensimmäi
sen vesilaitoksen rakensi Helsinkiin yksityinen
yhtiö ja vuonna 1876 valmistunut laitos kun
nallistettiin vuonna 1880. Vantaanjoen vettä
käyttänyt laitos osoittautui pian taloudellisesti
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kannattavaksi. Esimerkiksi vuonna 1900 ve
denmyyntituloilla kateifiin laitoksen käyttökus
tannukset ja kaupunki sai itse kaiken tarvitse
mansa veden ilmaiseksi.

Monien kaupunkien vedenhankinnassa käy
tettiin aluksi yksinomaan pohjavettä. Vuoteen
1917 mennessä perustetuista kaupunkien ve
silaitoksista yhdeksän käytti pohjavettäja seit
semän oli pintavesilaitoksia. Vesilaitosten liit
tyjämäärien kasvaessa lähellä olevat pohjave
sivarat kävivät riittämättömiksi ja alettiin ra
kentaa pintavesilaitoksia. Suomessa seurattiin

tarkkaan vesilaitostoiminnan kehittymi
muualla ja esimerkiksi jo 1910-luvulla selvit
tim tekopohjaveden muodostamista Helsing
tarpeisiin. Tampereella ryhdyttiin vuode
1916 lähtien desinfioimaan vettä klooril
Syynä tähän olivat kaupungissa esiintyneet
vantautiepidemiat.

Lisääntyneestä veden käytöstä seurasi ki
pungeissa nopeasti haittoja, joiden poistar
nen edellytti viemäröintiä. Asianmukaisten v
märilaitosten perustaminen lykkääntyi 18’
luvulle siksi, että viemäröinnin edellyttämi
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syvien kaivantojen rakennustekniikkaa ei hal
littu riittävästi. Helsingissä viemäreiden raken
tamiseen osoitettiin varoja jo vuoden 1878 ta
lousarviossa. Jätevesien haittavaikutuksista
huolestuttiin myös jo varhain. Helsinkiin ra
kennettiin ensimmäiset biologiset jäteveden
puhdistamot vuosina 1910 ja 1912.

Maaseudulla ei harvoja poikkeuksia lukuun
ottamatta ollut tarvetta tai triahdollisuuksia
kehittää yhteistä vesihuoltoa eikä parantaa ve
sihuollon palvelutasoa. Tosin ensimmäiset
painoveteen eli korkealla paikalla sijaitsevas
ta vesilähteestä omalla paineella virtaavaan ve
teen penistuvatvesijohdot otettiin maaseudul
la käyttöön jo viime vuosisadan lopulla.

Maaseudun vesijohtoyhtymien synty ja ke
hitys Suomessa 1900-luvun alkupuoliskolla
edellyttivät ainakin kahta asiaa. Siihenastinen
vesihuolto oli puutteellista tai hankalaa ja pe
rustui huonolaatuisiin, kaukana sijaitseviin tai
helposti ehtyviin vedenottopaikkoihin. Toisek
si väestöllä oli myönteistä kokemusta yhteis
toiminnan organisoinnista ja edullisuudesta
jollakin muulla elämän tai toimeentulon alal
la. Lisäksi vesijohto-osuuskuntien perustami
nen Pohjanmaalla saattoi saada kansanliikkeen
piirteitä, kun naapurit, naapurikylät ja naapu
ripitäjät ottivat mallia toisistaan.

2.3 \TESIHUOLTO
PÄLVELUIDEN
LAAJENTAMINEN
Suomi säilyi leimallisesti agraariyhteiskunta
na koko tämän vuosisadan alkupuoliskon.
Vuonna 1950 haja-asutusväestön osuus koko
väestöstä oli 57 prosenttia ja maa- ja metsäta
lous työllisti vielä noin puolet työvoimasta.
Vesihuollon palvelutaso oli tuolloin kaupun
geissa selvästi korkeampi kuin kauppaloissa
tai maalaiskunnissa (taulukko 1). Vesihuolto
palveluiden kiihtyvä alueellinen laajentaminen
alkoi 1950-luvulla vesijohtoverkoista ja jatkui
1960-luvulla taajamien viemäröinnin rakenta
misena.

Yhdyskuntien vesilaitosten vedenkulutus oli
1950-luvun alussa noin 170 000 kuutiometriä
vuorokaudessa, josta pohjavettä oli vain noin
15 prosenttia. Vertailun vuoksi voidaan tode
ta, että vuonna 1987 yksistään Hämeen läänin

Taulukko 1. Huoneistojen vesihuoltopalvelut
kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa
v. 1950.
Tabte 1. Level in 1950 of uater and sanitation
equipment in cities, towns and rural communes.

Kuntarnuoto Osuus huoneistoista (%)
v. 1950 Fercentage ofapartments

Type of Vesi- Viernäri Vesi-
mun icipality johto käymälä
iii 1950 Water Sewerage Water

piping ctoset

Kaupungit 62 62 46
Cities

Kauppalat 22 26 16
Towns

Maalaiskunnat 8 11 3
Rural communes

vesilaitokset jakoivat saman määrän vettä ku
luttajilleen.

Vuonna 1950 maaseudun kotitalouksissa
käytetystä vedestä kuljetettiin 90 prosenttia
kantamalla. Kantoveden kulutus oli keskimää
rin 16 litraa henkilöä kohti vuorokaudessa.
Karjataloudessa käytetystä vedestä kannettiin
66 prosenttia.

Vesihuolto oli kaupungeissa ja kauppalois
sa osa kunnallista palvelutoimintaa, jota laa
jennettiin talousarvioiden sallimissa rajoissa.
Maalaiskunnissa yhteinen vesihuolto — aluksi
usein pelkkä vedenhankinta — kehittyi taaja
missakin suureksi osaksi asukkaiden oman
aktiivisuuden varassa. Vesihuollon kehittämi
nen haja-asutusalueella oli osittain seurausta
muuttoliikkeestä taajamiin. Työvoiman käytyä
yhä haiwinaisemmaksi oli kotitaloustyön ja
karjanhoidon rationalisointiin kiinnitettävä
entistä suurempaa huomiota. Kun kaupungeis
sa vedenhankinnan kehittämisen alkuunpani
joina olivat palontorjunta ja terveysnäkökoh
dat, maaseudulla kehittämistä perusteltiin
ensisijaisesti kotitalouksien työn rationalisoin
nilla ja toissijaisesti terveysnäkökohdilla.
Maaperä oli otollinen vesihuollon kehittämi
selle.
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Merkittävän sysäyksen vesihuoltopalvelui
den laajenemiselle 1950-luvulta lähtien antoi
kotitalouden rationalisoimiskomitean eli ns.
naiskomitean työ. Vuonna 1948 valtioneuvos
to asetti komitean laatimaan suunnitelmia ko
titaloustyön rationalisoimiseksi erityisesti pien
viljeimillä. Tämä komitea, jonka kaikki yhdek
sän jäsentä olivat naisia, sai mietintönsä val
miiksi vuonna 1950.

Komitea totesi, että karjatalouksissa kanta-
maila tuotu, usein lehmille riittämätön juoma
vesi alensi vähyytensä vuoksi maidontuotan
toa. Lisäksi kantamalla tai ajamalla tuodun
veden laskennaliinen hinta oli moninkertainen
konevoimalla pumpattuun tai omalla paineel
la virtaavaan veteen verrattuna. Komitea piti
vedenhankinnan ja viemäröinnin alkeellisuu
den suurimpana syynä naisten työn aliarvos
tusta.

Lisäksi komitea totesi, että vain pieni osa
maamme kaivoista täytti terveydelliset vaati
mukset. Komitea piti pintaveden käyttöä kai
kissa olosuhteissa anreluttavana. Komitea eh
dotti, että vesihuoltolaitteet olisi saatava raken
netuksi kaikille 40—50 vuoden kuluessa eli vuo
teen 1990—2000 mennessä.

Naiskomitean ehdotusten perusteella ryh
dyttiin 1950-luvun alusta lähtien myöntämään
valtion varoista lainoja ja avustuksia vedenhan
kinta- ja viemärilaitteiden rakentamiseen maa
seudulla. Lainoja ja avustuksia voitiin myön
tää yhtymien ja yksityisten lisäksi maalaiskun
nille, mutta ei kaupungeille. Valtion rahoituk
sella voitiin nopeuttaa vesihuollon toteuttamis
ta ja vaikuttaa teknisiin ratkaisuihin.

Pohjaveden käyttö aikoi nopeasti lisääntyä
1950-luvulta lähtien. Syynä oli, paitsi pohjave
den lisääntynyt arvostus ja pohjavesivarojen
tehostunut paikantaminen, veden entistä talou
dellisempi johtaminen, mikä oli suureksi osak
si seurausta putkimateriaalien kehittymisestä.
Näin voitiin aikaisemmin syrjäisinä pidettyjä
pohjavesiesiintymiä ottaa käyttöön. Erityises
ti kotimainen muoviputkituotanto sekä paran
tuneet suunnittelu- ja rakentamisohjeet teki
vät mahdolliseksi laajentaa vesijohtoverkkoja.

Kelvollisen käyttöveden hankinta tuotti suu
ria ongelmia eteläisimmässä Suomessa. Var
sinkin pääkaupunkiseudulla alueelliset pohja
vesivarat olivat vähäiset ja pintavesivaratkin
tarpeeseen nähden varsin rajalliset ja usein
huonolaatuiset. Tämän alueen vedenhankin
taa varIen suunniteltiin jo 1960-luvulla tunne
lia raakaveden johtamiseksi Päijänteen Asik
kalanselältä. Hanke toteutui 1970-luvulla.

Suuntaviivat eri vesivarojen hyväksikäytöl
le vedenhankinnassa selkiintyivät 1960-luvul-

la. Lisääntyneet tiedot pohjavesiesiintymistä
osoittivat pohjaveden laajat käyttömahdollisuu
det ja sen, että pääosassa maata vedenhankin
taan oli mahdollista käyttää pohjavettä ja te
kopohjavettä.

Viemärilaitosten toimintaa oli kaupungeis
sa ja osittain kauppaloissakin laajennettu voi
makkaasti, niin että vuonna 1958 kaupunkien
asukkaista 86 prosenttia ja kauppaloiden asuk
kaista lähes puolet asui viemäriverkkoihin lii
tetyissä kiinteistöissä. Jäteveden käsittely oli
kuitenkin useimmilla paikkakunnilla läinteis
tökohtaisten saostuskaivojen varassa. Helsin
gin lisäksi biologisia jätevedenpuhdistamoita
oli vuonna 1960 vain kahdeksassa kaupungis
sa tai kauppalassa. Viemäreihin johdetuista
asumisjätevesistä käsiteltiin biologisesti vain
noin 20 prosenttia, eikä kemiallisia käsittely-
menetelmiä ollut vielä käytössä.

2.4 VESIHUOLTOLMTOS
TOIMINNAN
VAMINTUMINEN
Suuri muutto maaseudulta kaupunkeihin oli
1970-luvun alkuun mennessä vähentänyt haja
asutusväestön määrän runsaaseen kolmannek
seen eli 36 prosenttiin koko maan väestöstä.
Muuttaneet olivat siirtyneet samalla järjeste
tyn vesihuollon vaikutuspiiriin. Haja-asutusalu
eillakin asuntojen varustetaso oli kohoamas
sa nopeasti. Kahdessakymmenessä vuodessa
vesijohdolla samoin kuin viemärillä varustet
tujen asuntojen osuus oli lähes kolminkertais
tunut. Vesikäymälä yleistyi vieläkin nopeam
min (taulukko 2).

Vuonna 1970 vesilaitosten liittyjämäärä oli
2,6 miljoonaa asukasta eli 57 prosenttia koko
väestöstä. Pohjaveden osuus käytetystä vedes
tä oli vajaa kolmannes eli 31 prosenttia. Vie
märilaitosten liittyjämäärä oli vastaavasti 2,4
miljoonaa asukasta eli 53 prosenttia väestös
tä. Jäteveden käsittely oli vielä suhteellisen
vähäistä ja puhdistamoiden piirissä oli vasta
vajaat 1,3 miljoonaa asukasta eli 27 prosenttia
väestöstä.

Nopeinta oli 1970-luvulla vesiensuojelun ke
hitys. Huoli vesistöjen tilasta johti vesilain an
karampaan tulkintaan ja jätevesien käsittely
velvoitteiden kiristymiseen. Vuodesta 1970
vuoteen 1975 puhdistamoiden piirissä oleva
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Taulukko 2. Tietoja kiinteistöjen vesihuoltopal
veluista vuosina 1950, 1970, 1980 ja 1985.
Table 2. Data on water and sanitation services
in 1950, 1970, 1980 and 1985.

Vuosi 1950 1970 1980 1985
Year

Vesijohdolla
varustetut asunnot 25% 67% 89% 94%
Lodgings prowided
with waterpiping

Viemärillä
varustetut asunnot 27% 74% 90% 96%
Lodgings provided
with sewerage

Vesikäymälällä
varustetut huoneistot 17% 61% 84% 91%
Loggings provided
witli WC

Maanviljelystalouksissa
farms
. vesijohto asuntoon 8% 44% tiedot

running water in puuttuvat
the todging

. vesijohto navettaan 17% 59% informa
running water in tion not
the animat shed avaitabte

väestö lähes kaksinkertaistui ja oli noin 50
prosenttia koko väestöstä. Vastaava osuus oli
1980-luvun lopussa 75 prosenttia eli kaikki vie
märiverkkoon liittyneet.

Vielä 1970-luvullakin yhteiset vesi- ja viemä
rilaitokset olivat taajamien ulkopuolella harvi
naisia muualla kuin Pohjanmaalla. Vasta 1980-
luvulla laitosten toiminta-alueita alettiin laajen
taa enenevässä määrin myös taajamien ulko
puolelle. Viemärilaitosten liittyjämäärät kasvoi
vat hitaammin, sillä keskitettyä viemäröintiä
ei aluksi toteutettu edes koko taajama-alueel
la.

Jätevesimaksujen voimaantulo ja niiden pe
riminen vedenkifiutuksen perusteella osoitti
selvästi vesihuoltopalvelujen hintajouston.
Veden ominaiskulutus aleni vuoden 1972 ar
vosta 335 litraa asukasta kohti vuorokaudessa
kymmenessä vuodessa noin 280 litraan asu
kasta kohti vuorokaudessa. Veden käyttöä
vähensivät maksujen ohella 1970-luvulla koet
tua energiakriisiä seuranneet toimenpiteet.
Tällöin pienenivät vesilaitosten putkivuotojen
aiheuttamat liukkavesimäärät ja teollisuuden
vedenkulutus. Kiinteistöille kehitettiin myös
vettä säästäviä vesikalusteita.

Maaseudun vesihuollossa veden laadun pa
rantamiseen ja varustetason nousuun vaikut
tivat maitotalouden muutokset. Maidon tank
kikeräys edellytti tilatankkien säännöllistä
puhdistusta korkealaatuisella vedellä. Ennen
kuin kiinteistö sai ottaa tilatankin käyttöön,
talousveden laatu oli todettava vaatimukset
täyttäväksi. Vuonna 1978 tilatankki oli runsaal
la 40 prosentilla lypsykarjatiloista.

Vuonna 1985 haja-asutusalueiden asukkais
ta 86 prosentilla oli vesijohto ja 90 prosentilla
viemäri. Näissä luvuissa olivat mukana sekä
omasta kaivosta veden ottavat että yhteisiin
vesilaitoksiin liittyneet kiinteistöt. Alkeellisim
millaan viemäriksi määriteltiin kiinteistön si
sällä ollut kaatoallas, josta johti putki ulos.
Yhteisiin vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöis
sä asui 27 prosenttia ja viemärilaitoksiin liite
tyissä kiinteistöissä 10 prosenttia haja-asutus
alueiden väestöstä.

Vesihuoltoa koskeva lainsäädäntö oli alka
nut kehittyä jo 1960-luvulla. Tällöin säädettiin
muun muassa vesilaki (1961), terveydenhoi
tolaki (1965), laki valtion osanotosta eräiden
maa- ja vesirakennustöiden kustannuksiin eli
ns. rahoituslaki (1963) ja laki Postipankin va
roista myönnettävistä eräistä korkotukilainois
ta (1968).

Terveydenhoitolain perusteella lääkintöhal
litus antoi ensimmäiset talousveden terveydel
listä laatua koskevat määräykset vuonna 1967.
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Vesilaitosten jakaman talousveden laadun ja
raakaveden laadun jatkuva seuranta käynnis
tyi vuonna 1968 terveydenhoitoasetuksen tul
tua voimaan. Ensimmäinen yhteenveto valvon
tatutkimustiiloksista ilmestyi vuonna 1971. Sen
mukaan vesilaitosten jakaman veden mikro
biologinen laatu osoittautui puutteelliseksi
5—10 prosentilla tutkituista näytteistä. Orgaa
nisten aineiden (KMNO4-luku) pitoisuus ei
täyttänyt tuolloin voimassa olleita vaatimuksia
noin viidesosassa pintavesilaitosten näytteitä.
Pohjavesilaitosten näytteissä puolestaan esiin
tyi rautaa yli raja-arvon noin neljäsosassa ja
mangaania noin kymmenesosassa tutkituista
näytteistä. Vuoden 1977 yhteenveto ei osoitta
nut vesilaitoksen veden laadussa tapahtuneen
olennaisia muutoksia.

Vuonna 1980 lääkintöhallitus antoi useilta
osin aikaisempaa tiukemmat laatuvaatimukset
ja -tavoitteet talousvedelle. Vesilaitostoiminnan
kannalta ratkaisevin muutos edellisiin laatu-
vaatimuksiin nähden oli se, että KMnO4-luvun
raja-arvo alennettiin 20 mg/l:sta 15 mg/l:aan.

Vesihuoltoa ja etenkin sen taloutta koske
vaa lainsäädäntöä kehitettiin voimakkaasti
1970-luvulla. Tuolloin säädettiin muun muas
sa jätevesimaksulaki (1973) ja laki yleisistä
vesi-ja viemärilaitoksista (1977) sekä laki luot
tolaitosten varoista myönnettävistä eräistä
korkotukilainoista eli ns. korkotukilainalaki
(1977) ja samalla kumoifuin edellinen korko
tukilainalaki (1968). Lisäksi säädettiin laki
yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden
avustamisesta (1973) ja maatilalaki (1977).
Merkittäviä vaikutuksia oli myös valtioneuvos
ton päätöksillä valtion vesiensuojelutöistä
(1972) ja valtion vesihuoltotöistä (1978) sekä
maidontarkastuslain nojalla maidontarkastuk
sesta annetulla maa- ja metsätalousministeri
ön päätöksellä (1975). Rahoituslainsäädäntöön
tehtiin 1980-luvulla muutoksia ja tarkistuksia,
joilla laajennettiin valtion mahdollisuuksia
avustaa vesihuollon kehittämistä.

Vuonna 1970 perustettiin vesiasioiden kes
kitettyä hallintoa varten vesihallitus, jonka teh
täviin kuului vesihuollon edistäminen. Saman
aikaisesti ryhdyttiin laatimaan vesihuollon
suunnittelua, rakentamista ja käyttöä koske
via ohjeistoja, joista tuli varsin kattava mm.
kuntien keskusjärjestöjen, Rakennusinsinöö
rien Liiton ja Suomen Kunnallisteknisen Yh
distyksen kustantamana aikaansaatu julkaisu
kokonaisuus. Vesihuoltoalan koulutusta tehos
tettiin, samoin tutkimustoiminta oli vireää eri
tyisesti Sitran rahoittaman Yhdyskuntien vesi-
ja ympäristöprojektin (YVY) aikana vuosina
1973—77.

2.5 VESIHUOLTOTILANNE
1980-LUVUN LOPUSSA

Yhteisiin vähintään 200 asukkaan vesilaitok
sun liitetyissä kiinteistöissä asui vuoden 1988
lopussa 82 prosenttia väestöstä eli 4,1 miljoo
naa asukasta. Taajama-väestö oli jo lähes ko
konaan vesilaitosten piirissä ja erityisesti
Pohjanmaalla myös huomattava osa haja-asu
tuksesta. Viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteis
töissä asui vuoden 1988 lopussa 75 prosenttia
väestöstä eli 3,7 miljoonaa asukasta. Viemäri
laitosten ulkopuolella oli tällöin noin viisi pro
senttia taajamaväestöstä. Liitteessä 2 on esi
tetty yhteenvetotietoja vesi-ja viemärilaitosten
kehityksestä v. 1970—1988.

Vesilaitokset jakoivat vuonna 198$ vettä yli
dyskuntien tarpeisiin keskimäärin 1,4 miljoo
naa kuutiometriä eli 281 litraa asukasta kohti
vuorokaudessa. Yli puolet vesilaitosten jaka
masta vedestä oli pohja- ja tekopohjavettä. Ve
denkulutuksesta 54 prosenttia oli asumiseen
tarkoitettujen kiinteistöjen talousvettä. Palve
lutoiminnot eli mm. virastot, koulut, sairaalat
ja liikkeet käyttivät 14 prosenttia vedestä. Ylei
seen kulutukseen, jolla tarkoitetaan esimerkik
si puistojen kastelua, urheilukenttien jäädytys
tä, katujen pesua, tulipalojen sammutusta sekä
putkistojen huuhtelua ja vuotoja kului 19 pro
senttia vesilaitosten jakamasta vesimäärästä.
Teollisuuden tuotantotoiminnan osuus vesilai
toksilla jakeluun pumpatusta vedestä oli 13
prosenttia eli 151 000 kuutiometriä vuorokau
dessa. Vesilaitokset vastasivat vain pienestä
osasta teollisuuden vedenhankintaa, sillä koko
teollisuuden vedenkulutukseksi arvioitiin noin
kolme miljoonaa kuutiometriä vuorokaudes
sa.

Raakaveden liumuspitoisuuden vuoksi
KMnO4-luvun raja-arvo pintavesilaitosten jaka
massa vedessä ylittyy usein. Vuonna 1980 raja-
arvo 15 mg/l ylittyi 29 prosentissa ja vuonna
1987 tutkituista näytteistä 22 prosentissa. Täl
lä perusteella voidaan todeta, että orgaanisen
aineen poistoteho on jonkin verran parantu
nut 1980-luvulla. Jos tulokset suhteutetaan
jaettuun vesirnäärään, tilanne on parantunut
vielä merkittävämmin kuin em. prosenttiluvut
osoittavat, koska juuri suurilla vesilaitoksilla
on erityisesti kiinnitetty huomiota orgaanisen
aineen poistoon.

Raja-arvon kiristymisen ohella sysäyksen or
gaanisen aineen poiston tehostamiseen antoi
tieto kloorauksessa syntyvien yhdisteiden
mahdollisista teweyshaitoista. Vuonna 1980
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Kuva 3. Yleisten vesilaitosten lakama vesi
maara.
Fig. 3. Water distributed by public water
works.
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tehdyssä trihalometaanitutkimuksessa todet
tiin Suomen pintavesistä valmistettujen vesi
johtovesien trihalometaanipitoisuuden olevan
maailman korkeimpia. Tulos oli odotettavissa,
kun otetaan huomioon Suomen pintavesien
korkea humuspitoisuus ja tuolloin vallinnut
kloorauskäytäntö. Kun asia oli tullut tietoon,
useilla vesilaitoksilla ryhdyttiin tehostamaan
orgaanisen aineen poistoa ja vähentämään
kloorin käyttöä. Tämän tuloksena vuosina
1981—82 tehdyssä tutkimuksessa todetut tri
halometaanipitoisuudet olivat enää noin nel
jäsosa aikaisemmista. Muita 1980-luvulla il
menneitä vedenlaatuongelmia olivat talousve
den mutageenisuus, joka aiheutuu samoista
syistä kuin korkea trihalometaanipitoisuuskin,
ja pintavesilähteissä esiintyvät myrkylliset si
nilevät.

Edellä mainitut tekijät ovat nopeuttaneet
talousveden laadun parantamistoimenpitei
tä. Useilla paikkakunnilla, joilla vedenlaatuon
gelmia on esiintynyt, on siirrytty tai ollaan siir
tymässä aikaisempaa parempiin raakavesi
lähteisiin. Jos tämä ei ole mahdollista, käyte
tään kehittyneempiä vedenkäsittelymenetel
miä.

Pohjavesien yleisimmät laatuongelmat ovat
liiallinen rauta-ja mangaanipitoisuus sekä hap
pamuus, joka aiheuttaa vedenjakelulaitteiden
syöpymistä. Vuoden 1971 valvontatutkimus
näytteistä 20 prosenttia sisälsi rautaa yli 0,3
mg/l ja 14 prosenttia näytteistä vastaavasti
mangaania yli 0,1 mg/l. Vuoden 1987 näytteis
tä vastaavat luvut olivat 14 prosenttia ja 6 pro
senttia. Kohonneiden rautapitoisuuksien vähe
nemiseen vaikutti osaltaan yleistynyt alkaloin
ti, minkä vuoksi vedenjakelulaitteista irtoava
rauta ei enää yhtä yleisesti lisää raudan mää
rää vesijohtovedessä. Vesi- ja ympäristöhalli
tuksen tilastojen mukaan alkalointi oli vuonna
1980 käytössä 390 pohjavesilaitoksella ja 448
laitoksella vuonna 1987. Myös alkaloinnin to
teutusmenetelmät ovat parantuneet. Vesijoh
toveden mikrohiologinen laatu parantui olen
naisesti 1980-luvulla. Vuonna 1980 fekaalisia
koliformisia bakteereja löytyi kolmesta prosen
tista pohjavesilaitosten ja kahdeksasta prosen
tissa pintavesilaitosten näytteitä. Vuonna 1987
niitä todettiin vain yhdessä prosentissa pohja
vesilaitosten näytteistä. Parantunutta vesijoh
toveden mikrobiologista laatua kuvaa myös se,
että vuosien 1979—80 neljän epidemian jälkeen
ei vuoteen 1989 saakka havaittu yhtään ylei
sen vesilaitoksen jakaman veden aiheuttamaa
epidemiaa. Vuonna 1989 todettu epidemia oli
kuitenkin laajempi kuin yksikään kymmentä
vuotta aiemmin todetuista.

Yhdyskunfien vedenjakeluun käytetyn ve
sijohtoverkon pituus oli vuoden 1988 lopussa
yli 54 000 kilometriä, josta lähes 80 prosenttia
oli muovia, noin 16 prosenttia valurautaa ja alle
3 prosenttia asbestisementtiä. Vuoden 1988 ai
kana rakennetuista uusista putkista muovin
osuus oli noin 97 prosenttia.
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Kuva 4. Jätevesien käsittely.
Fig. 4. Wastewater treatment.
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Viemäriverkon pituus oli vuoden 1988 lopus
sa noin 29 000 kilometriä. Viemäreistä oli 54
prosenttia betoniputkia ja lähes 44 prosenttia
miiovia, mutta vuoden aikana rakennetuista
uusista putkista yli 80 % oli muovia.

Vesijohtoja ja viemäreitä on kumpaakin
1980-luvulla saneerattu vuosittain noin sata ki
lometriä. Uutta vesijohtoa on rakennettu lähes
2000 kilometriä ja uutta viemäriä lähes 1000
kilometriä vuodessa. Vielä 1980-luvulla vesi
jolitojen ja viemärien uudisrakentamistarve on
ollut niin suuri, että vesijohto- ja viemäriverk
kojen saneeraamiseen osoitetut voimavarat
ovat jääneet suhteellisen vähäisiksi.

Viemäreihin johdettiin jätevesiä 1,7 miljoo
naa kuutiometriä vuorokaudessa, josta käsitel
tiin biologis-kemiallisesti lähes 87 prosenttia
ja kemiallisesti runsas 13 prosenttia. Biologis
kemiallisista käsittelymenetelmistä yleisin oli
rinnakkaissaostus. Yhdyskuntien viemärilai
toksista puhdistamoille tulevasta orgaanises
ta aineesta ja fosforikuormasta saatiin poiste
tuksi puhdistamoilla noin 90 prosenttia. Ko
konaistypen vähenemä yhdyskuntien jäteve
denpuhdistamoilla oli 32 prosenttia. Jäteveden
puhdistamoiden tehokkaalla käytöllä ja huo
lellisella hoidolla sekä puhdistamolle tulevien
jätevesien laatuun kohdistuvilla toimenpiteil
lä saatiin 1980-luvulla vähennetyksi sekä ve
sistöön johdettua orgaanista kuormitusta että
fosforikuormitusta. Typpikuormituksen vä
hentämisessä toimenpiteet kohdistuivat am
moniumtypen vähentämiseen määrätyillä alu
eilla.

Jätevesilietettä syntyi vuonna 1987 yhdys
kuntien jätevedenpuhdistamoilla noin miljoo

Li Ei..

L :a:;
lyppikuormitus

71 75 80 85 88

fl Käsittelemätön jätevesi Vesistöön johdettu

Kuva 5. Yhdyskuntien jätevesien kuormitus.
Fig. 5. Pollution Ioading caused by municipal
wastewater.

na kuutiometriä vuorokaudessa, josta stabiloi
tim kolme neljäsosaa ja kuivattiin koneellises
ti lähes 90 prosenttia. Hyötykäyttöön pelloille
ja viherrakentamiseen lietteestä vietiin vuon
na 1987 suoraan puhdistamoilta noin 75 pro
senttia.

Vuonna 1988 käytettiin vesi- ja viemärilai
tosten rakentamiseen yhteensä 1,2 miljardia
markkaa, josta vesilaitosinvestoinnit olivat 484
milj. mk ja viemärilaitosinvestoinnit 725 milj.
mk. Vesilaitosinvestoinneista oli vesijohtojen
osuus 80 prosenttia, vesisäiliöiden ja pumppa
moiden osuus 6 prosenttia ja vedenottamoiden
ja -käsittelylaitosten osuus 14 prosenttia. Vie
märilaitosinvestoinneista oli jätevedenpuh
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Kuva 6. Vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit
v. 1 989 kustannustasossa.
Eig. 6. Investments in water and sewerage
systems at the 1989 pcice level.

distamoiden osuus 20 prosenttia. Vesijohto- ja
viemäri-investoinneista oli saneerauksen
osuus 15 prosenttia.

Tiedot vesi- ja viemärilaitosten käyttö- ja
kunnossapitomenoista vuodelta 1987 kertoi
vat, että vesilaitosten käyttömenot ilman pää
omakustannuksia (korkoja ja poistoja) olivat
643 milj. mk ja viemärilaitosten vastaavat
menot 587 milj, mk. Pääomakustannukset
mukaan lukien vesilaitosten käyttö- ja kunnos
sapitokustannukset olivat 1 250 milj, mk ja
viemärilaitosten käyttö- jakunnossapitokustan
nukset 1 440 milj. mk. Samana vuonna vesilai
tosten tulot olivat 1 220 milj. mk ja viemärilai
tosten tulot 1 200 milj. mk.

Keskimääräinen veden kulutusmaksu oli
vuoden 1989 alussa 2,87 mk/m3 ja keskimää
räinen jäteveden käyttömaksu 3,68 mk/m3.
Kun otetaan huomioon vesilaitoksen perimäs
tä mittari-, perus- ja muusta vastaavasta mak
susta kuluttajalle aiheutuvat lisäkustannukset,
oli keskimääräinen veden hinta 3,32 mk/m3.
Vuoden 1980 alussa keskimääräinen vedenku
lutusmaksu oli 1,54 mk/m3 ja jäteveden käyt
tömaksu 1,60 mk/m3.
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3.1 KOTIMAISET
TÄVOITEOHJELMÄT
Vesihuoltoa on käsitelty tai sivuttu useissa eri
kehittämisohjelmissa, jotka koskevat rakenta
mista, ympäristönsuojelua, maaseutualueiden
kehittämistä, vesitutkimusta, koulutusta, ym
päristötaloutta, terveydenhoitoa jne. Työryh
män tehtävän kannalta keskeiset tekijät yhdys
kuntien vesihuollon ja vesiensuojelun kehittä
misessä sisältyvät vuoden 1970 vesihuollon ja
vesiensuojelun rahoituskomitean mietintöön,
valtioneuvoston periaatepäätökseen maaseu
dun kehittämisen tavoitteista (1987) sekä val
tioneuvoston periaatepäätökseen vesiensuoje
lun tavoiteohjelmasta vuoteen 1995 (1988).

Vuonna 1970 ensimmäisen mietintönsä
antanut vesihuollon ja vesiensuojelun ra
hoituskomitea (Komiteanmietintö 1 970:B
11$) määritteli ne periaatteet, joilla vesihuol
toa ja vesiensuojelua on sen jälkeen kehitetty
kaksi vuosikymmentä. Komitea keskittyi eh
dotuksissaan käsittelemään lähintä kymmen
vuotiskautta eli 1970-lukua ja asetti tavoitteek
si yhdyskuntien osalta
O liittää noin puolitoista miljoonaa asukasta ve

sihuoltolaitosten piiriin sekä
O vähentää yhdyskuntien jätevesien aiheutta

maa vesistöjen kuormitusta kymmenessä
vuodessa noin puoleen 1970-luvun alun ta
sosta huolimatta veden käytön ennustetus
ta voimakkaasta kasvusta.

Komitea katsoi, että vesiensuojelun ja vesi-
huollon tehokas ja taloudellinen toteuttaminen
edellyttävät aiheuttamis- tai täyden kustannus
katteen periaatteen ottamista rahoituksen läh
tökohdaksi. Muun muassa teollisuuden kilpai
lukvvyn turvaaminen, varallisuus- ja sosiaali
set tekijät, alue- ja työllisyyspoliittiset näkökoh
dat sekä aiheuttamisperiaatteen soveltamiseen
liittyvät käytännön vaikeudet olivat kuitenkin
perusteita, joilla komitea katsoi pääperiaattees
ta poikkeamisen mahdolliseksi ja valtion osal
listumisen investointien rahoitukseen tarkoi
tuksenmukaiseksi.

Komitean asettamat tavoitteet liittyjämää
rien kasvusta samoin kuin ennusteet veden-
kulutuksen kasvusta olivat ylimitoitettuja.
Ennustettu liittyjämäärä saavutettaneen 1990-
luvun alussa. Vedenkulutuksen kasvu hidas
tui jo 1970-luvun alkupuoliskolla, mikä ilmei
sesti helpotti yhdyskuntien jätevesistä vesis
töille aiheutuvan kuormituksen vähentämista
voitteen saavuttamista 1980-luvun alussa.
Komitean ehdotukset vesiensuojelun ja vesi-
huollon rahoitusjärjestelmäksi yhdyskuntien
osalta eli
O korkotukilainat,
O vesiensuojeluavustukset,
O kunnallinen jätevesimaksu,
O valtion vesiensuojelutyöt ja
O vesihuoltolainat maatiloille
ovat toteutuneet pääperiaatteiltaan komitean
esittämässä muodossa.

Vesihuoltoa koskevat
kehittämisohjelmat
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Maa- ja metsätalousministeriön asetta-
man haja-asutuksen vesihuoltotyöiyhmän
(1983) tehtävänä oli selvittää haja-asutuksen
vesihuollon tavoitteita, yleis- ja hankesuunnit
telun edistämistä sekä rahoituksen kehittämis
tä. Työryhmä keskittyi tarkastelemaan ympä
rivuotisen haja-asutuksen koti- ja karjatalouk
sien vedenhankintaa sekä kotitalouksien vie
märöintiä ja jätevesien käsittelyä.

Työryhmän ehdotusten mukaisesti ovat
muun muassa kuntakohtaiset vesihuollon ke
hittämissuunnitelmat lisääntyneet. Kehittämis
suunnitelmia on laadittu tai niitä ollaan laati
massa noin sadassa kunnassa. Valtion tulo- ja
menoarviossa on vuodesta 1985 lähtien ollut
erityinen määräraha vedenhankinnan pohjave
siselvityksiä varten. Valtioneuvoston päätöstä
valtion vesihuoltotöistä on vuonna 1985 muu
tettu siten, että vesihuoltotyönä voidaan suo
rittaa työryhmän ehdotuksen mukaisesti myös
haja-asutusaluetta palvelevan merkittävän run
kovesijohdon rakentaminen ja että erityisistä
syistä valtion vesihuoltotyöhön voi sisältyä
myös raaka-aineiden hankintaa ja kuljetusta.

Haja-asutuksen vesihuoltoon liittyvää tutki
mus- ja kehitystyötä on 1980-luvun alkupuo
lella tehty varsin vähäisin resurssein. Määrä
rahat ovat lisääntyneet vuosina 1987—89, jol
loin valtion tulo- ja menoarviossa on osoitettu
varoja yhteensä 2 370 000 markkaa haja-asu
tuksen vedenhankinnan kehittämisprojektia
varten. Projektin keskeisimpiä tavoitteita ovat
olleet pienten pohjavesiesiintymien tutkimus-
tekniikan ja kallioperävesien hyödyntämisen
kehittäminen.

Valtioneuvoston 12.2.1987 tekemä pe
riaatepäätös maaseudun kehittämisen ta
voitteista asettaa päämääräksi muun muassa
haja-asutuksen vedenhankinnan ja viemäröin
nin edistämisen niin, että ympärivuotisen asu
tuksen vesihuollon puulleet poistetaan ja tar
jotaan sille mahdollisuudet nykyajan vaatimuk
set täyttävään vesihuoltoon. Valtioneuvoston
päätöksen mukaisesti maa- ja metsätalousmi
nisteriön asettama haja-asutuksen vesihuol
lon kehittämistyöiyhmä (1987) esitti yksi
tyiskohtaisen ohjelman niistä toimenpiteistä,
joihin periaatepäätöksen toteuttamiseksi vesi-
huollon osalta oli ryhdyttävä. Työryhmä ko
rosti ehdotuksissaan asianomaisen kunnan
keskeistä asemaa haja-asutuksen vesihuollon
kehittämisessä. Valtion olisi tuettava kehittä
missuunnitelmien laatimista ja huolehdittava
niitä varten tarvittavien pohjavesiselvitysten
tekemisestä.

Maa- ja metsätalousministeriön asettamien
työryhmien oleellisista ehdotuksista on toteu

tunut hitaimmin vesihuollon valtion rahoituk
sen keskittäminen yhdelle viranomaiselle. Yh
dyskuntien vesihuollon valtion rahoitusta on
hoitanut pääasiassa vesi- ja ympäristöhallitus
ja alle kymmenen talouden vesihuoltohankkei
den rahoitusta maatilahallitus. Ympäristömi
nisteriön perustamisen seurauksena on vesi-
huollon ja vesiensuojelun rahoitusasioiden
käsittely jakautunut vuodesta 1984 lähtien
maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristö-
ministeriön kesken.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukai
sesti on valtion rahoitustukea haja-asutuksen
vesihuollon suunnitteluun ja rakentamiseen
pyritty lisäämään ja siirtämään rahoituksen pai
nopisteilä lainoista avustuksiin. Valtio osallis
tuu vesihuollon alueelliseen yleissuunnitte
luun ja tekee pohjavesiselvityksiä suunnitte
lua varten. Periaatepäätöksen mukaan kunnat
laativat yhteistyössä valtion viranomaisten
kanssa tarvittavat kunnittaiset maaseutualuei
ta koskevat vesihuoltosuunnitelmat.

Vesihuoltoavustuksen saajien piiriä on laa
jennettu kahdessa vaiheessa. Vuodesta 1987
lähtien yhdyskuntien vesihuoltoavustusta on
voitu myöntää myös 10—20 taloutta käsittävil
le vesihuoltohankkeille. Vuoden 1990 alussa
on toteutunut ehdotuksiin perustuva lainmuu
tos, joka on tehnyt mahdolliseksi myöntää
valtion varoista avustusta vesihuoltohankkei
sun niiden koosta riippumatta. Myös kiinteis
tökohtaisesti toteutettava vesihuoltohanke voi
tämän jälkeen saada avustusta vesihuoltonsa
kohentamiseen. Aikaisemmin tällaiset hank
keet ovat voineet saada valtion rahoitusta ai
noastaan maatilalain mukaisina lainoina.
Samassa yhteydessä vesihuoltoavustuksen
myöntäminen on siirretty vesi- ja ympäristö-
piirien tehtäväksi.

Haja-asutuksen vesihuollon kehittämistoi
menpiteet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä.
Noin 180 000 haja-asutusalueen talouden ve
sihuolto on edelleen puutteellisesti järjestet
ty. Jäljellä on yhä yli 200 kuntaa, joissa vesi-
huollon kehittämissuunnittelua ei ole vielä tar
peesta huolimatta aloitettu. Myös käytettävis
sä olevia pohjavesivaroja koskevat tiedot ovat
puutteellisia, koska tutkimusmäärärahat ovat
olleet tarpeeseen nähden riittämättömät.

Valtioneuvoston 6.10.1988 tekemässä
periaatepäätöksessä vesiensuojelun tavoi
teohjelmasta vuoteen 1995 on yleisenä ta
voitteena kuormitusta vähentämällä ja muilla
toimin estää vesien tilan huononeminen ja pa
rantaa likaantuneiden vesien tilaa. Vesien puh
tauteen on kiinnitettävä erityistä huomiota
mm. alueilla, joilla on suuri merkitys veden-
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hankinnalle. Tavoitteena on myös jäteveden
puhdistamoiden käytön ja viemäriverkon
kunnon parantaminen sekä teollisuusjäteve
sien esikäsittelyn tehostaminen ennen ylei
seen viemäriverkkoon johtamista. Periaatepää
töksen perustana oli vesiasiain neuvottelukun
nan mietinnön (1986) ehdotukset, ympäristö-
ministeriön mietinnöstä pyytämät lausunnot
sekä valmistelun aikana eri intressitahojen
kanssa käydyt neuvottelut.

Periaatepäätös edellyttää yhdyskuntien vie
märöityjen jätevesien käsittelyltä keskimääräi
senä vähimmäisvaatimuksena hyvin toimival
la biologis-kemiallisella käsittelyllä saavutetta
vaa, vähintään 90 prosentin puhdistustehoa
orgaanisten aineiden ja fosforin poistossa.
Vesistön käyttö- ja suojeluarvon ollessa erityis
en merkittävä edellytetään fosforin 95 prosen
tin poistoa. Nitrifiointi on toteutettava ammo
niumtypen aiheuttaessa haittaa vesistön hap
pitilanteeseen, kalastolle tai vedenhankinnal
le. Typen poiston tehostamisen tarvetta ja
mahdollisuuksia on selvitettävä ja ryhdyttävä
tarvittaviin toimiin. Lisäksi edellytetään muun
muassa puhdistamolietteen haitattoman hyö
tykäytön edistämistä ja haja-asutuksen jäteve
sikuormituksen vähentämistä.

Periaatepäätöksen mukaan pohjavesien kar
toitusta, tutkimusta ja valvontaa tehostetaan,
jotta saataisiin riittävät tiedot pohjavesiesiin
tymien sijainnista ja ominaisuuksista sekä nii
tä uhkaavista haitoista. Pohjavesialueiden in
ventoinnilla ja luokittelulla pyritään ohjaamaan
uhkaava toiminta pois tärkeiltä ja vedenhan
kintaan soveltuvilta pohjavesialueilta.

3.2 KANSAINVÄLISET
SOPIMUKSET JA
SUOSITUKSET
Ensimmäiset ympäristönsuojelualaan liittyvät
kahdenväliset sopimukset Suomi on solminut
jo 1920-luvulla Neuvostoliiton ja Ruotsin kans
sa. Tärkeimpiä naapurivaltioiden kanssa soI
mittuja alan sopimuksia ovat kuitenkin Neu
vostoliiton kanssa vuonna 1965 solmittu raja
vesistöjä koskeva sopimus sekä Ruotsin kans
sa 1971 solmittu rajajokisopimus. Sopimus
suomalais-norjalaisesta rajavesikomissiosta
allekirjoiteifiuri vuonna 1980.

YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECO
SOC) alaisina toimivat maapallon viiden lähin-

nä maantieteellisen alueen talouskomissiot,
joista Euroopan ja Pohjois-Amerikan aluetta
varten on YK:n Euroopan talouskomissio,
ECE. Komissio on merkityksellinen yhteistyö-
elin erityisesti siksi, että siihen kuuluvat mel
kein kaikki teollisuusmaat. ECE:llä on ympä
ristö- ja vesikomitea (Senior Advisors to ECE
governments on Environmental and Water
Problems). Ympäristö- ja vesikomitean työoh
jelmaan kuuluvat vesiasiat valmistellaan vesi-
työryhmässä (Working Party on Water).

ECE:n suositukset ovat yleensä olleet var
sin varovaisia. Niissä on mm. korostettu vesi-
huollon palvelutason ylläpitämistä taloudelli
sesti vaikeinakin aikoina, valtion tuen tärkeyt
tä keskeneräisen vesihuollon kehittämisessä,
vesihuollon tutkimuksen määrän ja laadun
turvaamista ja vesimaksujen suhdetta todelli
siin kustannuksiin.

Markldnatalousmaiden tutkimus-ja kehitys
järjestöllä OECD:llä on vuodesta 1972 ollut ym
päristökomitea. Ympäristökomitean alaisina
toimii kymmenkunta työryhmää tai niiden
kaltaisia toimielimiä, joista osa on käytännös
sä jokseenkin pysyviä. Luonnonvarain hoitoa
käsittelevän työryhmän (Group on Natural
Resource Management) tehtävät liittyvät kiin
teästi vesiasioihin. Työryhmä on saanut val
miiksi pinta- ja pohjavesien suojeluun ja hy
väksikäyttöön liittyvää toimintapolitiikkaa kä
sittelevän projektin.

OECD:n vesivarojen käytön ohjausta kos
kevien suositusten ja ohjeiden tavoitteena on
tehostaa vesivarojen käyttöä ja sen ohjausta
sekä taloudelliselta että ympäristönsuojelulli
selta kannalta. OECD:n ministerineuvosto
suosittaa muun muassa, että jäsenmaat kehit
tävät ja ottavat käyttöön pohjavesivarojen
hyödyntämistä ja suojelua koskevan kokonais
valtaisen periaateohjelman. Ohjelmaa kehitet
täessä jäsenmaiden tulee kiinnittää erityistä
huomiota
O tarkoituksenmukaisiin hallinnollisiin ja lain

säädännöllisiin toimenpiteisiin sen varmis
tamiseksi, että pohjavesikysymyksiä tarkas
tellaan osana kaikkia vesivaroja ja muita
luonnonvaroja yhteistyössä muiden sekto
reiden kanssa

O taksapolitiikkaan ja muihin toimenpiteisiin,
joilla voidaan vähentää veden käyttöä

O pohjavesien suojelutoimenpiteisiin pohjave
den laadun suojaamiseksi niin pistemäisel
tä kuin hajakuormitukseltakin

O tehokkaiden neuvonta- ja koulutuspalvelui
den tarjontaan

O pohjavesitutkimuksen jatkamiseen likaantu
mistekijöiden tarkemmaksi selvittämiseksi.
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Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN)
alaisena toimii Ympäristönsuojeluasioita käsit
televä virkamieskomitea (YPV), jonka alaise
na toimii 11 pysyvää työryhmää, joista yksi on
vesiryhmä (Nordiska vattengruppen, NYG).
Vesiryhmän tehtävänä on käynnistää ja johtaa
virkamieskomitean vesiensuojelua käsittävää
työtä. Näistä 1990-luvun alussa tärkeimpiä teh
täviä ovat yhteispohjoismaiseen meriensuoje
luohjelmaan liittyvät selvitykset. Käynnissä
ovat mm. projektit, joissa selvitetään yhdys
kuntien jätevesien typenpoistoa, viemäreiden
ylivuotoja, ympäristömyrkkyjen esiintymistä
yhdyskuntien jätevesissä ja lietteessä, orgaa
nisten halogeeniyhdisteiden esiintymistä ja
niiden päästöjä, hallinnollisten toimien käyt
töä maatalouden vesiensuojelussa ja torjunta-
aineiden kulkeutumista.

Virkamieskomitean alaisena toimii myös
meriryhmä (Nordiska kontaktgruppen för
internationella havsföroreningsfrågor), jonka
tehtävänä on koordinoida pohjoismaiden osal
listumista kansainväliseen meriensuojeluyh
teistyöhön. Meriryhmä on valmistellut yhteis
pohjoismaisen meriensuojelun toimintaohjel
man. Ohjelmassa on esitetty tavoitteet myös
asumisjätevesien käsittelylle.

Virkamieskomitean alaisena on aloittanut
toimintansa myös juomavesityöryhmä (Nor
diska arbetsgruppen för dricksvattenfrågor).
Työryhmän tehtävänä on mm. tehostaa ja
koordinoida pinta- ja pohjavesilähteiden suo
jelua ja juomaveden käsittelyä ja johtamista
koskevaa tutkimusta.

Pohjoismaiden ministerineuvosto hyväksyi
tammikuussa 1989 pohjoismaiden ympäristö
ohjelman. Ympäristöohjelmassa on esitetty ta
voitteet myös vesien ja meren suojelulle. Sen
mukaan merensuojeluohjelmassa tulee ottaa
huomioon muun muassa, että ennen vuotta
1995 fosforin ja typen poiston tulee olla 50
prosenttia vuoden 1985 tasosta. Tämä tavoite
koskee Suomea Itämeren osalta. Myös raskas
metalleja ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä tu
lee vähentää samoin 50 prosenttia.

Pohjoismaiden ministerineuvosto hyväksyi
keväällä 1990 uusitun pohjoismaiden toimin
taohjelman merellisen ympäristön pilaantumi
sen ehkäisemisestä. Kylien ja taajamien, jotka
lisäävät ravinnekuormitusta herkillä rannikko-
alueilla, tulee uudistetussa ohjelmassa yhdys
kuntien jätevedenpuhdistamoille asetetun
tavoitteen mukaan liittyä jätevedenpuhdistuk
sen piiriin vuoden 1994 loppuun mennessä.
Samoin fosforin- ja typenpoistotekniikka on
otettava käyttöön niillä asumisjätevedenpuh
distamoilla, joiden jätevedet johdetaan suoraan

rannikkovesiin ja myös niillä, joiden jätevedet
kulkeutuvat suoraan rannikkovesiin.

Meriympäristön suojelua koskevista sopi
muksista Suomen kannalta tärkein on Itäme
ren alueen merellisen ympäristön suojelua
koskeva yleissopimus eli ns. Helsingin sopi
mus vuodelta 1974. Sopimuksen mukainen
komissio eli Helsingin komissio (HELCOM)
kokoontuu vuosittain Helsingissä, jonne myös
sopimuksen sihteeristö on sijoitettu. Komis
siolla on kolme pysyvää komiteaa: tieteellis
teknologinen komitea (STC), merenkulkuko
mitea (MC) ja torjuntakomitea (CC) sekä
useita pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijaelimiä.
Helsingin sopimuksen osapuolina ovat kaikki
Itämeren rantavaltiot.

Yhdyskuntien jätevesistä Itämeressä aiheu
tuvien haittojen vähentämiseen tähtäävät tär
keimmät Suomen kansainväliset sitoumukset
sisältyvät seuraaviin Helsingin komission
suosituksiin:
O yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevat

suositukset 6/7 ja 9/2,
O yhdyskuntien viemärilaitoksiin johdettavien

teollisuusjätevesien esikäsittelyä koskeva
suositus 7/4 ja

O viemäröintiin liittyvät, lähinnä öljyn ja mui
den haitallisten aineiden sadevesiviemärei
hin pääsyn rajoittamista, likaantuneiden kui
vatusvesien käsittelyä, vuoto- ja kuivatusve
sien jätevesiviemäreihin pääsyn rajoittamis
ta sekä sekaviemäröintijärjestelmän ylivuo
tojen rajoittamista koskevat suositukset
5/1, 7/3 ja 9/9.
Suositusten keskeisiä velvoitteita ovat kaik

kien yhdyskuntajätevesien keskitetty käsitte
ly. Yli 10000 asukasvastineluvun puhdistamoil
la jätevedet olisi mahdollisimman nopeasti ja
viimeistään 1998 käsiteltävä biologisesti tai vas
taavalla tavalla siten, että puhdistamo
kohtaisesti tai puhdistamoiden painotettuina
vuosikeskiarvoina laskien saavutetaan vähin
tään 90 prosentin BOD5, -reduktio, enintään
15 mg/l BODI -arvo sä alle 1,5 mg P/l
fosforipitoisuus. tisäksi tulisi aloittaa taiwitta
vat tutkimukset ja selvitykset typenpoistosuo
situksen antamiseksi vaihtoehtoisille tavoite
arvoille, jotka ovat 12 mg N/1 jäännöspitoisuus
tai 50 prosentin reduktio ja 8 mg N/l jäännös
pitoisuus tai 75 prosentin reduktio.

fosforin poistolle asetetun tavoitetason saa
vuttaminen ei aiheuta Suomessa erityisiä on
gelmia, sillä 1,5 mg P/l:n raja-arvo on jo alitet
tu. Sen sijaan orgaanisen aineen kokonaismää
rän poisto on ollut tavoitteisiin nähden vielä
vaatimatonta Pohjanlahden rannikolla ja typen
poisto koko maassa. Typen poisto on tarpeel
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lisinta etelärannikolla, jossa se aluksi tulee ky
symykseen lähinnä suurimmilla puhdistamoil
la Helsingissä, Espoossa ja Turussa.

Teollisuusjätevesien esikäsittelyä koskeva
suositus edellyttää ennen viemäriin johtamis
ta raskasmetalleja tai muita haitallisia aineita
sisältäville teollisuusjätevesille esikäsittelyä,
ellei näitä aineita voida riittävästi poistaa jäte
vedenpuhdistamolla. Tämä suositus on yhden
suuntainen vesioikeuden antamien lupapäätös
ten kanssa. Esikäsittelyohjeiden laatimista
koskeva suositus on vesiensuojelun tavoiteoh
jelman vuoteen 1995 mukainen.

Viemäröintiä koskevat suo situkset edellyt
tävät selvityksiä öljyn pääsystä sadevesiviemä
reihin, viemäriverkostojen kunnosta ja vuoto
vesistä sekä sadevesien käsittelystä ja seka
viemäröinnin ylivuotojen rajoittamisesta. Li
säksi tulisi järjestää tilanteeseen vaikuttavien
vuosittaisten toimenpiteiden seuranta ja rapor
tointi sekä tehostaa tarviftavassa määrin ver
kostojen korjaustoimenpiteitä.

Maailman terveysjäijestö (WHO) on pai
nottanut voimakkaasti vesihuollon terveydel
listä merkitystä sekä ‘Terveyttä kaikille vuo
teen 2000” -strategiassaan että “Kansainväli
nen vesihuollon vuosikymmen” -ohjelmas
saan.

Juomaveden laatua ja siihen vaikuttavia te
kijöitä koskeva tutkimus vilkastui huomatta
vasti 1970-luvun lopulla ja uutta tutkimukseen
perustuvaa tietoa tulee edelleen runsain mää
rin. Uusi tieto on luonut tarpeen tarkistaa juo
maveden laatuvaatirnuksia, ja niinpä esimer
kiksi Maailman terveysjärjestön juomaveden
laatuohjeet (1984) ja Yhdysvaltojen ympäris
töviranomaisen (EPA) määrittämät juomave
sistandardit (1977) ovat uudistettavina, samoin

Suomessa lääkintöhallituksen antamat talous-
veden laatuvaatimukset ja -tavoitteet (1985).
Yleinen piirre juomaveden laatuvaatimuksis
sa näyttää olevan se, että annettavien raja-ar
vojen lukumäärä lisääntyy. Tähän on vaikutta
nut se, että kemialliset määritysmenetelmät
ovat kehittyneet ja tekevät mahdolliseksi to
deta sellaisia aineita vedessä, joita siellä ei
aikaisemmin tiedetty olevan. Toisaalta kysy
mys on myös siitä, että aineiden haittavaiku
tuksista saadaan toksikologisten tutkimus-
suunnitelmien kehittymisen ja tutkimusten
määrän lisääntymisen takia jatkuvasti lisää
tietoa raja-arvojen johtamisen perustaksi.

Suomessa ei ole virallisia laatuvaatimuksia
vesilaitosten raakavedelle. Suomen Kaupunki-
liitto on antanut raakaveden laatuluokitukses
ta suosituksen, jonka mukaan vesi jaetaan käyt
tökelpoisuusluokkiin sen tarvitseman käsitte
lyn perusteella. Lähtökohtana luokitukseen
ovat olleet lääkintöhallituksen terveydenhoi
tolain nojalla antamat talousveden terveydelli
set laatuvaatimukset sekä näihin liittyvät suo
situkset laatutavoitteiksi. Näitä laadittaessa
lääkintöhallitus on käyttänyt hyväksi muiden
maiden ja yhteisöjen julkaisemia juomaveden
laatuohjeita ottaen kuitenkin huomioon Suo
men vesien erityisominaisuudet. Näin ollen ne
eivät ole täysin yhdenmukaiset esimerkiksi
WHO:n tai Euroopan yhteisön (EY) laatuoli
jeiden kanssa.

EY:n juomavesidirektiivi vuodelta 1980 kat
taa aikaisemmat raakaveden laadulle annetut
ohjeet, joiden mukaan käsitellyn veden tuli
täyttää eri luokkaan kuuluvat vaatimukset riip
puen raakaveden laadusta. EY on myös anta
nut tarkat rajoitukset aineista, joita ei saa pääs
tää maahan pohjavesialueilla.
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4 Yhteiskunnan kehitysnäkymät —

vesihuollon tulevaisuuden
toimintaympäristö

4.1 VÄESTÖ JA ELINKEINOT
Väestön ja elinkeinojen käsittely perustuu Kan
saneläkelaitoksen laatimaan vuosia 1985—2050
koskevaa väestörikehitystä ja eläkkeensaajien
lukumääriä koskevaan ennusteeseen (1986),
Teknillisen korkeakoulun Rakennusinsinööri
kiilan 75-vuotisjuhlajulkaisuun Rakentamisen
tulevaisuus (1988) sekä Seutusuunnittelun
keskusliiton julkaisuun Suomi 2030— Suomen
alueellinen kehitys vuoteen 2030 kolmena ske
naariona (1989).

Koko maan väkiluvun kehitys on Suomes
sa ollut vakaata. Erilaisia toimenpiteitä suun
niteltaessaja mitoitettaessa väkiluvun kehityk
sen arvioinnissa on päästy suurimpaan tark
kuuteen koko maan tasolla. Suomen väkilu
vun tulevasta kehityksestä muutaman vuosi
kymmenen aikavälillä ei vallitse merkittävästi
ristiriitaisia käsityksiä.

Maamme väkiluku nousee nykyisestä
4 940 000 asukkaasta noin 5 miljoonaan asuk
kaaseen vuosituhannen vaihteeseen mennes
sä. Tämän jälkeen erityisesti vuoden 2010 tie
noilla väestö alkaa vähentyä nopeasti ja on vain
hieman yli 4,5 miljoonaa vuonna 2030. Väes
töennusteiden paikkansapitävyys riippuu rat
kaisevasti siitä, millä tavalla maahamme suun
tautuvaa muuttopainetta säännellään.

Väestön ikärakenne tulee voimakkaasti
muuttumaan: vanhusten määrä lisääntyy ja
lasten ja nuorten määrä vastaavasti vähenee.
Perheiden koko pienenee jatkuvasti usean eri

trendin yhteisvaikutuksena. Samalla kotita
louksien lukumäärä kasvaa.

Pohjoismaiden ja koko Länsi-Euroopan
väestö pienenee vuodesta 2000 alkaen. Tällöin
tärkeimmän markkina-alueemme kulutusky
syntä laskee. Maailman väkiluvun arvioidaan
kasvavan vuoteen 2025 mennessä 7,3—8,3 mil
jardiin, kun se vuonna 1990 on noin 5 miljar
dia. Väestökato pohjoisessa Euroopassa tilan
teessa, jossa kehitysmaiden väestö kasvaa
nopeasti, aiheuttaa paineita Pohjoismaiden
rajoilla.

Ammatissa toimivan työntekijämäärän ole
tetaan kasvavan nykyisestä noin 2,1 miljoonas
ta hieman yli 2,2 miljoonaan vuoteen 2000 men
nessä, jonka jälkeen se laskee takaisin noin
2,1 miljoonaan vuoteen 2010 mennessä. Tä
män jälkeen lasku voimistuu ennustetun väes
tökadon myötä ja työvoiman määrä on vuon
na 2030 hieman yli 1,7 miljoonaa.

On arvioitu, että vuoteen 2010 mennessä
maataloudesta ja teollisuudesta häviää noin
250 000 työpaikkaa ja palvelut sekä kauppa ja
rahoitus tarvitsevat vastaavan määrän työvoi
maa. Vuodesta 2010 alkaen myös kaupasta ja
rahoituksesta häviää vuoteen 2030 mennessä
yhteenlaskien maatalouden ja teollisuuden
kanssa edelleen noin 200 000 työpaikkaa au
tomaation seurauksena. Kun samanaikaisesti
koko ammatissa toimivan työvoiman määrä
laskee suunnilleen yhtä paljon, väheneviä työ
paikkoja ei tarvitsisi vuosien 2010 ja 2030 vä
lillä täystyöllisyyden ylläpitämiseksi korvata.
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Kauppa ja rahoitus

Teollisuus

Liikenne
Rakennus
Maatalous

Väestön vanheneminen ja siitä seuraava so
siaali- ja terveysalan työvoiman lisätarve tulee
olemaan suuri mm. vanhusten huollossa. Las
kelmien mukaan näille sektoreille tarvitaan
vuoteen 2030 mennessä 180 000 uutta työnte
kijää, joista syntyy kova kilpailu palveluiden,
kaupan ja rahoituksen, osittain myös teollisuu
den kanssa.

Työmarkkinoiden uusjaossa vuoden 2010
tienoilla alle 10 vuoden periodin puitteissa
lähes neljännes työvoimasta eli 500 000 suu
riin ikäluokkiin kuuluvaa siirtyy eläkkeelle.
Kolmasosa vapautuvista työpaikoista lakkaa
kokonaan yhteiskuntarakenteen muutoksen
takia. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan äkilli
nen muutos vaikuttaa voimakkaasti alue-ja yh
dyskuntarakenteeseen.

4.2 ALUE- JA
YHDYSKUNTÄRÄKENNE
Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen kä
sittely perustuu Vesihuollon tulevaisuus -se
minaarissa (1989) pidettyihin alustuksiin sekä
Seutusuunnittelun keskusliiton julkaisuun
Suomi 2030 — Suomen alueellinen kehitys vuo
teen 2030 kolmena skenaariona.

Käynnissä olevaan yhteiskunnan rakenne-
muutokseen liittyy olennaisesti yhdyskuntara
kenteen muutos, joka on huomattavasti moni
muotoisempi kuin viime vuosikymmenien
suureen muuttoon liittynyt hyvin suoraviivai
nen muutos. Pisteenomaisten keskusten
(kaupunkien) ja niiden vaikutusalueiden

Palvelut

1990 2000 2010 2020 2030

1. 1990-luvun kontrolloimattoman maakuntakeskuskasvun 2000-luvulla synnyttämä työvoimavaje,
loka automaattisesti tyhjentöä syvän maaseudun, lotta maakuntakeskusten rakenteet kestäisivät.
1. The uncontrolleä growth of rural centers will emp/oy the surrounding countryside. The upkeep of
the infrastructure of the rural centers will create of shorfage of labour.

2 Palveluihin tarvittava lisätyövoima tulevaisuudessa.
2. Future need for addifional employees in the service sector.

Kuva 7. Arvio työnteki[öiden määrän kehityksestä toimialoittain.
Eig. 7. Estimated development in the number of employees in different sectors.
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(maaseudun) sijasta yhdyskuntarakennetta
voidaan hahmottaa eräänlaisena verkostora
kenteena, jossa oleellista on eri ydinseuduilta
käsin toimintaansa ohjaavien organisaatioiden
keskinäinen suhdeverkosto. Tuon verkoston
kriittisenä muuttujana on pikemminkin infor
maation kulku ja vallankäyttö kuin materiaali-
ja henkilöliikenne.

Suoraviivaisen kaupungistumisen sijasta ku
vastaa yhdyskuntarakenteen uutta kehitys-
suuntaa seutuistuminen eli kehityskulku, jon
ka ytimenä on suurten tai keskisuurten seu
dullisten kokonaisuuksien varaan rakentuva
yhdyskuntarakenne. Uuden yhdyskuntaraken
teen ytimen näyttävät jatkossa muodostavan
informaation tuottamisen ja hyväksikäytön
ydinalueet, eräänlaiset seudulliset innovaatio
kompleksit.

On ilmeistä, että nykyisen kilpailun jatku
essa maakuntakeskusten ja niiden lähiympä
ristöjen suhteet jännittyvät helposti varsin
kireälle 1990-luvun tienoilla. Alueliitos-ja suur
kuntakeskustelu nousee voimakkaaksi, kun
hidastunut väestön kasvu pienentää suurim
pien keskusten veronmaksupohjaa. Taustalla
on nähtävä prosessi, jossa pääkaupunkiseutu
kasvaa sekä väestöltään, talouselämältään että
luovuuskyvyltään voimakkaasti ehkä vuoteen
1995 asti. Tämän jälkeen pääkaupunkiseudun
asuntojen kot-kea hintataso, väestön ikäraken
ne ja uusien rakennusalueiden väheneminen
luovat tilanteen, jossa maakuntakeskukset
muodostuvat huomattavasti pääkaupunkiseu
tua dynaamisemmiksi.

Vuoden 2010 tienoilla pääkaupunkiseu
dulle muodostuu valtava työvoimapula, kos
ka suuret ikäluokat jäävät tuolloin eläkkeelle.
Pääkaupunkiseudulla tämä vaikuttaa eniten.
Työvoimapula saattaa tällöin tyhjentää päte
vimmän työvoiman maakuntakeskuksista.
Maakuntakeskukset pystyvät selviämään ti
lanteesta vain tyhjentämällä ympäristökun
tansa.

Vuosi 2010 on eräänlainen vedenjakaja alu
eellisessa kehityksessä, koska siihen mennes
sä informaatiotekniikka luo aivan toisenlaiset
mahdollisuudet kehittää hallintoa verrattuna
tämänhetkisiin. Lisäksi koko pääkaupunkiseu
dun sisäisillä työmarkkinoilla tarvitaan 20
vuodeksi suuri määrä työntekijöitä yksistään
vanhustenhuoltoon.

Kasvukeskusajattelun ytimenä pidetään
ideaa, että vain keskitetyllä kasvulla saadaan
kilpailukykyisiä yksiköitä pääkaupungille. Jos
kasvukeskusajattelu ja kuntien välinen kilpai
lu jatkuvat 1990-luvulla, voimistuu investoin
tien alueellinen epätasapaino. Pienten kun-

tien nopea pieneneminen on tällöin edessä
väestökadon alkaessa vuosituhannen vaihtees
sa.

Tietotekniikan käyttöönotto työelämässä ja
kehittyvä tiedonsiirtotekniikka tekevät mah
dolliseksi periaatteessa yhä useammalle hen
kilölle siirtymisen etätyöskentelyyn kotoa
käsin. Toisaalta on todettu, että jatkuvat ja osin
jopa satunnaiset henkilökohtaiset kontaktit
mm. työtovereihin ja yhteistyötahoihin ovat
tietotyössä erityisen merkityksellisiä.

Asuinpaikan valintaan etätyöskentelytapa
toisi lisää vapautta. Asunto voisi sijaita etääm
pänä työpaikasta kuin nykyisin ja lähempänä
luontoa niin haluttaessa. Yhdyskuntien raken
teelle kehitys merkitsisi aluerakenteen hajau
tumisen jatkumista ja kaupunkiseutujen levi
ämistä alueellisesti yhä pidemmälle varsinai
sesta kaupunkikeskuksesta. Jos kaupunkiseu
tujen väestönkasvu pysähtyy, voi olettaa, että
niissä todennäköisesti aletaan tiivistää yhdys
kuntarakennetta ja jo yksinomaan kustannus-
syistä nostaa olemassa olevien rakenteiden
käyttöastetta. Elintason ja vapaa-ajan merkityk
sen kasvaessa on mahdollista, että ihmiset
alkavat yleisesti hakea elinympäristökseen
alueita, joilla keskeisiä elementtejä olisivat
puhdas luonto, väljyys ja monipuoliset harras
tusmahdollisuudet.

Keskeisin ero pääkaupunkiseudun ja maa
kuntakeskusten kehitysedellytyksissä on kui
tenkin asuntojen hintatasossa, joka on maa
kuntakeskuksissa huomattavasti pääkaupun
kiseutua alhaisempi. Tämä voi riittää sitomaan
nuorison maakuntakeskuksiin.

Keskitettäessä investoinnit maakuntakes
kuksiin käy helposti niin, että vuonna 2010
myös maakuntakeskuksiin pystytettyjen toi
mintorakenteiden ylläpidon hintana on maa
seutukuntien väestökato. Tilanne voi hyvinkin
olla aivan yhtä vaikea liian suuriksi kasvaneil
le maakuntakeskuksille kuin pääkaupunkiseu
dullekin. Kummassakaan paikassa ei pystytä
ilman maaseudun tyhjentämistä säilyttämään
toimintorakenteita.

Pienten maaseutukuntien kannalta vuonna
2010 alkavan väestökadon valtakunnallisten
seurausvaikutusten takia ei ole suurta eroa, oh
jataanko valtion toimenpitein kasvu pääkau
punkiseudulle vai maakuntakeskuksiin. Maa
kuntakeskusten kehityksen on niiden näkökul
masta oltava hallittua.

Vapaa-ajan lisääntymisen myötä on ilmeises
ti vähitellen siirrytty ajattelutapaan, jossa se
sonkimaiset harrastukset on ensin otettu vii
konloppuharrastuksiksi ja vähitellen jokapäi
väisiksi. Toistaiseksi ajattelutapa on mahdolli
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nen lähinnä pääkaupunkiseudulla. Tulevaisuu
dessa voisi ajatella, että pienemmilläkin alu
eilla kuntien yhteistyönä pystytään toteutta
maan riittävän monipuolisia harrastuskoko
naisuuksia.

4.3 YMPÄRISTÖN TILA

4.3.1 Ympäristö ja kehitys
Yhdistyneet kansakunnat asetti 16.12.1983
korkeatasoisen komission, jonka tehtävänä oli
mm. laatia pitkän aikavälin ympäristöstrategia,
joka mahdollistaisi kestävän kehityksen vuo
teen 2000 ja sen jälkeen. Tämän ympäristön ja
kehityksen maailmankornission puheenjohta
jana toimi Gro Harlem Brundtland. Maailman-
komission raportti julkistettiin 27.4.1987.

Komission tärkein johtopäätös on, että ym
päristön saastuminen ja luonnonvarojen nopea
hupeneminen on edennyt jo niin pitkälle, että
ihmiskunnan taloudellinen, sosiaalinen ja tek
ninen kehitys ovat vaarassa. Komissio hahmot
telee nykyistä kehityssuuntaa seuraavasti:
1. Ilmakehän lämpeneminen muuttaa elinolo

ja kaikkialla maapallolla.
2. Ympäristön saastuminen vaarantaa luonnon

elintoirnintoja ja ihmiskunnan taloudellista
ja sosiaalista kehitystä.

3. Rikkaiden ja köyhien maiden välinen kuilu
syvenee; molemmat osapuolet kärsivät.

4. Maapallon kasvavan väestön perustarpeita
ei pystytä tyydyttämään.

5. Kilpailu ehtyvistä energiavaroista ja luon
nonvaroista kiihtyy.

6. Ympäristöön tai luonnonvaroihin liittyvät
ongelmat ovat yhä useammin poliittisten ja
sotilaallisten kriisien perustana.
Toimeksiantonsa mukaisesti maailmanko

missio päätyi esittämään joukon suosituksia
siitä, miten kehitystä voitaisiin ohjata kestä
vämpään suuntaan. Suositukset on osoitettu
paitsi kansainvälisille järjestöille myös kaik
kien maiden hallituksille, elinkeinoelämälle,
kansalaisjärjestöille, tutkijoille, tiedonvälittäjil
le ja yksityisille ihmisille.

Pyrkimys kestävään kehitykseen tarkoittaa
komission mukaan sitä, että ihmiskunnan ny
kyiset perustarpeet tyydytetään viemättä tule-

vilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää
omat tarpeensa. Avarammin käsitettynä kes
tävän kehityksen periaate tähtää siihen, että
ihmiset oppivat elämään pysyvästi sovussa kes
kenään ja sopusoinnussa luonnon kanssa. Ta
lous- ja yhteiskuntakehityksen päämäärät on
määriteltävä kestävän kehityksen mukaisiksi
kaikissa maissa, niin teollisuus- kuin kehitys
maissakin, niin markkinatalous- kuin suunni
telmatalousmaissakin.

Suomessa ympäristöministeriö asetti
16. 12.1987 toimikunnan käsittelemään maail
mankomission ehdotuksia ja suosituksia, ar
vioimaan niiden merkitystä Suomen kannalta
ja tekemään ehdotelmia niiden toteuttamisek
si Suomessa. Toimikunta luovutti mietintönsä
31.3.1989. Seuraavassa tarkastellaan ympäris
tön tilan muuttumista lähinnä tämän mietin
nön perusteella.

4.3.2 Ilmasto
Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio
toteaa, että hiilidioksidin pitoisuus ilmakehäs
sä on nousemassa ja voi jo nyt elävien suku
polvien aikana muuttaa maapallon ilmastoa pe
rusteellisesti. Jos nykysuunta jatkuu, huilidiok
sidin ja muiden kasvihuonekaasujen yhteispi
toisuus ilmakehässä kohoaa esiteollisen kau
den pitoisuuteen verrattuna kaksinkertaisek
si 2030-luvulle tultaessa. Tämä voi johtaa sii
hen, että maapallon keskilämpötila kohoaa
enemmän ja ennen kaikkea nopeammin kuin
koskaan ihmiskunnan historiassa. Tässä esi
tyksessä on pitäydytty Suomen toimikunnan
esittämiin anrioihin, vaikka on todettava tutki-
joilla olevan kasvihuoneilmiöstä hyvinkin eri
laisia näkemyksiä.

Kasvihuoneilmiön aiheuttamat ilmaston-
muutokset eivät ole samanlaisia kaikkialla
maapallolla, vaan esimerkiksi lämpötilan nou
sussa on suuria alueellisia eroja, joita on vai
kea ennakoida. Ns. Giss-mallin (Goddard In
stitute for Space Studies) perusteella arvioi
daan, että Suomessa vuoden keskilämpötila
nousee 4—5,5 ° C vuoteen 2030 mennessä. Tal
vikuukausien keskilämpötila saattaa nousta
jopa seitsemällä asteella. Samanaikaisesti
Suomen ilmaston lämpeneminen voi hyödyt
tää maataloutta sekä vähentää lämmitysener
gian kulutusta ja rakennuskustannuksia.
Maataloudelle voi kuitenkin koitua myös hait
tavaikutuksia sateisuuden lisääntyessä. Maan
vastaanottama auringon säteilyenergia ei ii
säänny, vaan pikemminkin vähenee pilvisyy
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den lisääntyessä. Joka tapauksessa maatalou
den sopeutuminen uuteen ilmastoon edellyt
tää ainakin jossain määrin uusien viljakasvila
jikkeiden käyttöä sekä myös varautumista
uusiin kasvitauteihin ja kasvituholaisiin.

Metsien kohdalla tilanne on ongelmallisem
pi. Puiden elinikä on huomattavan pitkä, eikä
puusto siten uusiudu nopeasti. Vaikka Suomen
nykyiset puulajit sietäisivätkin vuoteen 2030
mennessä muutaman asteen lämpötilan nou
sun, ne tuskin kestävät sen jälkeen tapahtu
vaa jatkuvaa lämpötilan kohoamista. Mikäli
kasvihuoneilmiö jatkuu vuoden 2030 jälkeen
yhtä nopeana, on uusienkin puulajien sopeu
tuminen jatkuvaan ilmastonmuutokseen vaike
aa. Myös sadannan ja valunnan lisääntyminen
voi haitata metsiä ja aiheuttaa mm. tulvavahin
koja ja muita haitallisia muutoksia.

Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen,
että myös soilla on merkitystä hiilitasapainol
le, koska turpeeseen on sitoutunut aikojen
kuluessa suuria huilimääriä. Soiden kuivatus
ja metsämaan ojitus merkitsevät paitsi hiilen
sitoutumisen loppumista, myös turpeen hiili
varantojen palaamista ilmaan, sillä kuivatus
vilkastuttaa hajotustoimintaa, jolloin turpee
seen sitoutunut hiili vapautuu huilidioksidina.
Maaperän muokkauksella on niinikään saman
suuntaiset vaikutukset.

Soiden ja metsämaan ojitus, turpeen poltto
ja maaperän muokkaus aiheuttavat nykyisel
lään Suomessa hyvin suurta hiilidioksidin va
pautumista ilmakehään. Eräiden laskelmien
perusteella voidaan arvioida, että näin vapau
tuvan huilidioksidin määrä voi olla jopa 50—100
prosenttia fossiilisten polttoaineiden käytön
Suomessa aiheuttamasta hiilidioksidikuormas
ta.

Suomen osuus maapallon soiden kuivatuk
sesta on noin kolmannes sekä kotimaisen kui
vatustoiminnan vuoksi että välillisesti suoma
laisten kehitysyhteistyöhankkeiden kautta.
Tällä toiminnalla Suomi siten omalta osaltaan
nopeuttaa kasvihuoneilmiötä, ja toimintaa oli
sikin arvioitava uudelleen.

4.3.3 Otsonikerros
Viime vuosina on havaittu, että ilmakehän sfra
tosfäärissä sijaitsevassa otsonikerroksessa on
tapahtunut muutoksia. Nämä muutokset joh
tuvat paljolti kloorffluorihiilivetyjen (CfC-yh
disteet) käytön lisääntymisestä. Kloorifluori
hiilivetyjen käytön lopettamiseksi on kehitet
tävä toimintaohjelmia ja vauhditettava tutki-

musta. Otsonipitoisuuden alenemisen aiheut
tama lisääntynyt ultraviolettisäteily voi mm.
vaurioittaa kasveja ja lisätä ihmisten ihosai
rauksia.

Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan
kansainvälisten sopimusten ja päätösten (Wien
1985, Montreal 1987), joita kaikki maat eivät
ole allekhjoittaneet, edellyttämät CfC-päästö
jen vähentämiset eivät riitä edes pysäyttämään
otsonikerroksen ohenemista.

CfC-aineiden suurimmat valmistajat ovat il
moittaneet pystyvänsä kehittämään CfC-ainei
ta korvaavia aineita tai menetelmiä vuoteen
1992 mennessä. Ennen kuin nämä aineet saa
daan markkinoille ja käyttöön, kuluu aikaa
kuitenkin huomattavasti enemmän.

4.3.4 Happamoituminen
Maailmankomissio toteaa, että ilman saastu
minen ei ole vain kaupunkien ja teollisuusalu
eiden ongelma, vaan se koskettaa yhtä lailla
maaseutua ja maapallon äärialueitakin. Luon
non happamoituminen uhkaa laajoja alueita
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Happamoi
tumisen aiheuttama metsäkato voi johtaa
pahaan eroosioon, liettymiseen, tuhoisiin tul
viin ja paikallisiin ilmastonmuutoksiin. Happa
moitumisesta voi tulla vakava uhka taloudelle
ja tuotannolle.

Ilman pilaantuminen ja happamoituminen
on vaikuttanut kiistatta monien jäkälien vauri
oitumiseen ja häviämiseen. Etenkin naava on
kärsinyt ilman pilaantumisesta ja hävinnyt
lähes kokonaan Etelä-Suomesta.

Rikin ja typen aiheuttama maan happamoi
tuminen ja siitä seuraavat metsävaikutukset
ovat mahdollisia koko Suomessa, sillä rikki
laskeuma ylittää tutkimuksin määritellyn kriit
tisen rajan lähes koko maassa. Nykyisen käsi
tyksen mukaan ylittyvät maaperälle kriittiset
rikin laskeumarajat 3—4-kertaisesti maan ete
lä- ja kaakkoisosissa, mutta jossain määrin
maan muissakin osissa. Tosin rikkilaskeumat
ovat ‘riime vuosina vähentyneet selvästi, mikä
johtuu sekä Suomen rikkipäästöjen vähenemi
sestä että riltin kaukokulkeutumisen vähene
misestä. Vuonna 1980 rikin kokonaislaskeu
ma oli Suomessa noin 273 tonnia rikkiä kun
se vuonna 1986 oli enää 227 tonnia.

Suurissa vesistöissä ei ole ainakaan 1960-
luvulta alkaen havaittu yleistä pH-luvun laskua.
Poikkeuksena ovat Pohjois-Lapin joet, joiden
tilan kehitys on ollut viime vuosina huolestut
tava. Jätevesien ja hajakuormituksen kasvira
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vinteet ovat sen sijaan vähentäneet happamuut
ta rehevöittämällä vesistöjä.

Happamoituminen onkin yleismaailmalli
sesti pienten vuoristo- ja metsäjärvien ongel
ma. Alustavien selvitysten mukaan noin
kymmenen prosenttia Suomen järvistä on
happamia. Ilmakehän kautta on niistä happa
moitunut kuitenkin vain osa. Kirkasvetiset,
pienet metsäjärvet ovat herkimpiä ilmaperäi
selle happamoitumiselle. Näistä järvistä noin
puolet on happamoitunut viime vuosikymme
ninä.

Järviä kuormittavat myös happaman sateen
maaperästä liuottamat metallit, kuten alumii
ni ja mangaani. Niinpä Etelä-Suomessa pien
ten metsäjärvien vedessä on enemmän alumii
nia, mangaania, sinkkiä, lyijyä, nikkeliä ja
kadmiumia kuin Pohjois-Suomen järvissä.

Happamoituminen muuttaa myös vesien eli
östöä. Suomessa todetut muutokset ovat sa
mansuuntaisia, mutta eivät niin jyrkkiä, kuin
Keski-Euroopan ja Etelä-Skandinavian järvis
sä. Happamoitumisen myötä järvissä eliölajien
määrä vähenee ja jotkut, happamoitumista
hyvin sietävät lajit, yleistyvät.

Luonnonympäristöön kohdistuvien vaiku
tusten lisäksi hapan laskeuma vaurioittaa myös
metallirakenteita sekä i-akennuksia ja muisto
merkkejä. Happamat ilmansaasteet nopeutta
vat metallien korroosiota ja syövyttävät eten
kin marmoria ja kalkkikiveä, mutta myös be
tonia, hiekkakiveä ja lasia.

4.3.5 Kemikalisoituminen
Maailmankomissio toteaa, että kemikaalit
muodostavat arvossa mitattuna noin 10 pro
senttia maailmankaupasta. Markkinoilla — ja
samalla ympäristössämme — on tätä nykyä noin
70 000—80 000 erilaista kemikaalia. Luku on
pelkästään likimääräinen arvio, sillä tarkkaa
luettelointia ei ole tehty. Markkinoille tulee
joka vuosi noin 1 000—2 000 uutta kemikaalia,
joista monia ei ole sitä ennen riittävästi tutkit
tu eikä niiden vaikutuksia arvioitu.

Maailmankomission raportin mukaan mo
nien yleisesti käytössä olevien kemikaalien ter
veysvaikutuksista ei saada tietoja: vain 10 pro
sentista torjunta-aineita ja 18 prosentista lääk
keitä tällaiset tiedot ovat käytettävissä. Lähes
80 prosenttia kaupallisista tuotteista ja tuotan
nossa käytetyistä kemikaaleista on vailla myr
kyllisyystietoja.

Suomessa lienee käytössä noin 60 000 eri
laista kemikaalia. Uusia kemikaaleja tulee

markkinoillemme noin 700 vuodessa. Tiedot
niiden terveys- ja ympäristövaikutuksista ovat
Suomessa yhtä puutteelliset kuin maailman-
komissio on kuvaillut tilanteeksi koko maail
massa. Kemikaalien mahdolliset haitat ilme
nevät usein välittömimmin työympäristössä,
jossa työntekijät voivat altistua suurille kemi
kaalimäärille.

Viime vuosikymmeninä tehdyt tutkimuk
set sekä Suomessa että muissa maissa viittaa
vat siihen, että ympäristön kemikalisoituminen
voi aiheuttaa myös allergisia oireita ja syöpää.
Erityisesti lasten lisääntynyt allergia on tutki
joiden mukaan merkki altistumisesta erilaisil
le kemikaaleille. Kemikaalien teiweysriskit
tunnetaan kuitenkin yleensä paremmin kuin
niiden ympäristövaikutukset. Etenkin kemi
kaalien välillisiä ja pitkäaikaisia ympäristö-
vaikutuksia koskevat tutkimukset ovat puut
teellisia.

4.3.6 Meret
Vesiin kohdistuvat päästöt kulkeutuvat lopul
ta valtameriin, jotka vastaanottavat viemärien
ja jokien tuomaa kuormitusta, alusten laske
mia jätteitä ja jätevesiä sekä myös ilmasta las
keutuvia epäpuhtauksia. Maailmantalouden
kasvu, nopeasti lisääntyvä ruoan ja polttoai
neen kysyntä ja jätemäärien jatkuva paisumi
nen ovat alkaneetkin koetella jo valtameriä.

Itämeren tuore tila-arvio osoittaa, että me
ren tila on vuosina 1980—1985 parantunut jon
kin verran. Esimerkiksi kalojen ja lintujen
DDT-pitoisuudet ovat alentuneet ja myös PCB
yhdisteiden määrät ovat vähentyneet joillakin
merialueilla. Avomerialueiden metallipitoisuu
det ovat verrattain pieniä. Tästä voidaan pää
tellä, että ihmisen aiheuttama metallikuormi
tus ei ole hälyttävän suuri. Elohopean määrät
avomerialueiden kaloissa ovat Pohjanmeren
tai Pohjois-Atlantin ns. luonnollisten pitoisuuk
sien tasoa.

Huolestuttavaa on ennen kaikkea ravintei
den (fosfori ja typpi) sekä myrkkyjen ja ras
kasmetallien lisääntyminen Itämeressä. Tämä
on vaikuttanut siihen, että happikatoa ja toi
saalta rikkivetyä on esiintynyt vuodesta 1963
lähtien entistä useammin Itämeren syvillä
alueilla. Kattegatissa ja Tanskan salmissa on
niin ikään ollut viime vuosina epätavallisen
voimakkaita levähavaintoja. Itämerestä on
1980-luvulla löydetty hyvin pieninä pitoisuuk
sina eräitä ympäristömyrkkyjä, joita siellä ei
ole aikaisemmin ollut.
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4.3.7 Luonnonvarat
Maailman väestön kasvaessa ja tuotannon li
sääntyessä luonnonvaroja kulutetaan yhä ntn
saammin ja niistä valmistetaan yhä monimut
kaisempia tuotteita. Luonnonvarojen käyttö li
sääntyy niin nopeasti, ettei meille jää aikaa en
nakoida ja estää käytöstä syntyviä tahattomia
haittoja. Raskaimman taakan kantavat tässä
kin asiassa maailman köyhimmät maat.

Metsät ovat Suomessa taloudellisen kehi
tyksen kannalta keskeinen luonnonvara. Kaik
kein tärkeintä on säilyttää maaperä terveenä
ja metsän kasvulle otollisena. Samalla on pi
dettävä huolta metsien monipuolisuudesta ja
turvattava geeniperintö. Tämä on erityisen
tärkeää juuri tällä hetkellä, kun ilmasto on
kasvihuoneilmiön johdosta muuttumassa.

Vesien pilaantuminen uhkaa juoma- ja kas
teluveden saantia sekä kalastusta niin kehitys-
kuin teollisuusmaissakin. Pohjavesi on laajalti
Euroopassa pilaantunut ennen kaikkea maa
talouden liiallisen typpilannoituksen vuoksi.
Suomessakin on tästä jo oireita. Kalakantoja
uhkaa paikoin myös liian voimakas tai virheel
lisesti valikoiva kalastus.

Pohjaveden pilaantumisen ohella uhkaa ve
denhankintaa myös se, että pohjavesivarojen
määrä vähenee. Pohjaveden muuttumista eli
antoisuuden vähenemistä tai muusta syystä
kuin lika-ainespäästön kautta tapahtuvaa laa
dun huonontumista saattaa aiheutua muun
muassa liiallisesta pohjaveden otosta, vesistön
säännöstelystä, maaleikkausten teosta ja muis
ta maarakennustöistä sekä maa-ainesten otos
ta. Erityisesti maa-ainesten oton vaikutuksiin
liittyy monia haitallisia tekijöitä.

4.3.8 Vastuun ottaminen
ympäristövaikutuksista
Ympäristön ja kehityksen maailmankornissio
toteaa, että luonnonvarat ja ympäristöolot on
otettava huomioon yhteiskuntapolitiikassa ai
van uudella tavalla. Viime vuosikymmenien
aikana perustetut ympäristöministeriötja muut
vastaavat hallintoelimet ovat jääneet todellisen
päätöksenteon ulkopuolelle. Niiden tehtävänä
on ollut vain siivota pahimpia jälkiä ja lieven
tää akuutteja ympäristöongelmia. Voimavarat
eivät aina ole riittäneet siihenkään.

Tästä “jälkihoidon politiikasta” on komis
sion mielestä päästävä käytäntöön, missä jo
kainen hallintoyksikkö ja elinkeinonharjoitta
ja itse on vastuussa suunnitelmiensa ja toimin-

tansa ympäristövaikutuksista. Komissio kiin
nittää tässä yhteydessä erityisesti huomiota ta
loudellisesta suunnittelusta ja kansainvälises
tä kaupasta vastuussa olevien toimien välittö
mien ja välillisten ympäristövaikutusten arvi
ointiin: ‘Tämä on 1990-luvun tärkeimpiä hal
linnollisia tavoitteita.”

Ympäristöongelmat ja ehtyneet luonnonva
rat eivät siten johdu puutteellisesta ympäris
töpolitiikasta vaan siitä, ettei ympäristön aset
tamia rajoja ja luonnonvarojen rajallisuutta
oteta riittävästi huomioon yleisessä yhteiskun
tapolitiikassa. Ympäristönäkökohtien integ
rointi — yhdentäminen — yhteiskuntapolitiikan
kaikilla aloilla on ainoa keino ratkaista pysy
västi yhteiskunnan kehitystä uhkaavat ympä
ristöongelmat.

Ympäristöpolitiikan peruspiirteisiin Suo
messa ja monissa muissa maissa kuuluu, että
ympäristöasioita käsitellään lohkoittain, eril
lään toisistaan. Tähän käytäntöön ovat myötä-
vaikuttaneet sekä perinteinen lohkottainen hal
lintojärjestelmämme että vaiheittain kehittynyt
lainsäädäntömme. Vesilaki, jätehuoltolaki ja ii
mansuojelulaki ovat kaikki kehittyneet erillään
toisistaan ja kaikissa on erilainen lupajärjes
telmä ja hallintomalli. Tämä on luonut moni
mutkaisen järjestelmän, jossa kokonaistavoit
teet ja -vastuu ovat härnärtyneet. Ongelma on
tiedostettu, mutta sen ratkaiseminen on laaja
ja monimutkainen tehtävä, joka edellyttää sekä
liallinnollisia että lainsäädännöllisiä toimia.
Ympäristöpolitiikan ja kestävän kehityksen
tavoitteiden saavuttamiseksi on kuitenkin vält
tämätöntä toteuttaa “ulkoinen” ja “sisäinen”
integrointi.

4.4 ARVOT JA
PÄÄTÖKSENTEKO
Yhteiskunnan kehityksen suuntaan oleellises
ti vaikuttava tekijä on kulloinkin päätöksente
ossa vaikuttava arvomaailma. Aiheen käsitte
lyssä on ollut lähteenä Teknillisen korkeakou
lun Rakennusinsinöörikillan 75-vuotisjuhlajul-
kaisu Rakentamisen tulevaisuus (1988) sekä
Vesihuollon tulevaisuus -seminaarissa (1989)
pidetyt alustukset.

Taloudellisten resurssien, ympäristön ja
ajan käyttö määräytyy suureksi osaksi yhteis
kunnassa vallitsevien arvojen perusteella. Nyt
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ja tulevaisuudessa voimistuvia arvoja ovat mm.
ympäristöystävällisyys, markkinavoimien ar
vostus ja yksilöllistyminen. Luonnonympäris
töä (esim. harjut, vesistöt, pohjavesi, maise
malliset arvot) tullaan yhä huolelilsemmin
suojelemaan myös rakentamiseen liittyvissä
valinnoissa. Luonnonvarojen käytössä tullaan
aikaisempaa enemmän painottamaan säästö
ja suojelutavoitteita sekä resurssien riittävyyt
tä pitkällä aikavälillä.

Ympäristön tilan edelleen heiketessä luon
non, vesistöjen ja veden arvo ja arvostus lisään
tyvät. Mikäli Suomi vastaisuudessakin säilyy
kansainvälisesti vertailtuna puhtaana maana,
sen vesivaroihin kohdistuu lisääntyvää mielen
kiintoa myös maan ulkopuolelta. Aärimmäises
sä tilanteessa vesivarat voivat kohota tärkeäk
si turvallisuuspoliittiseksi kysymykseksi.

Voidaan ennakoida, että kaikissa toimin
noissa tullaan yhä enemmän tiedostamaan
luonnonresurssien rajallisuus ja tarve niiden
säästeliääseen ja ekologista tasapainoa edistä
vään käyttöön.

Vallalla on markkinatalouden tehokkuuden
myönteisiä puolia korostava ajattelutapa ja
markkinavoimia on vaadittu myös ympäristön
suojelun avuksi. Haittaverot, päästöoikeudet
ja niiden jälkimarkkinat ovat esimerkkejä
markkinavoimien hyväksikäyttömahdollisuuk
sista lupamenettelyn sijasta tai niiden ohella.

Suomessa ollaan selvästi siirtymässä yhteis
kunnalliseen vaiheeseen, jossa ihmiset eivät
enää automaattisesti omaksu niitä elämänmuo
toja, jotka heidän taustansa määräisivät, vaan
ihmiset yksilöllistyvät. Erilaisille kollektiiveil
le tuotetut palvelut vähenevät yhä enemmän
ja yksilöllisesti räätälöidyt ratkaisut lisäänty
vät.

Yhteiskunnan päätöksentekoa valmistellaan
erityisissä päätöksentekojärjestelmissä. Val
mistelukoneistot korostavat sidosryhmätyön
merkitystä, mutta samalla ne ovat kiinnostu
neita omasta jatkuvuudestaan ja kehittävät
byrokraattisia omaehtoisia tiedon ja tutki
muksen tarpeita. Järjestelmät sitoutuvat usein
sektorikohtaisiin arvoasetelmiin työskente
lemällä yhteistyössä taloudellisten eturyhmien
kanssa. Järjestelmien tavoitteenasettelu voi
olla lokeroitunutta, tavoitehakuista ja usein
liian rationaalista, kokonaisuudesta irtautu
vaa.

Poliittinen päätöksentekokoneisto on kiin
nostunut yhteiskunnallisten tai yhteiskunnal
lisiksi katsottavien palvelujen ja palvelumeka
nismien kehittämisestä ja laajentamisesta.
Uusien palveluiden tuottamista tai palveluiden
tavoitettavuutta parantavat päätökset ovat po

liittisesti kiitollisia. Sitä vastoin valmiiksi ke
hitettyjen palveluiden ylläpitoa koskeva pää
töksenteko on vähemmän kiinnostavaa.

4.5 VESIHUOLLON
TULEVMSUUDEN
TOIMINTÄYMPÄRISTÖ
Edellä on kuvattu yleisesti yhteiskunnan ke
hitysnäkymiä väestöstä, elinkeinoista, alue- ja
yhdyskuntarakenteesta, ympäristön tilasta
sekä arvojen ja niihin liittyen päätöksenteon
arvioidusta suunnasta tulevaisuudessa. Myös
kin yhdyskuntarakenteen ennustetuilla muu
toksilla on piirteitä, jotka yhdessä ympäristön
tilan muutosten kanssa asettavat uudenlaisia
haasteita sekä vedenhankinnalle että jätevesi
en käsittelylle.

Väestöennusteiden mukaan maan väestön
määrä ei enää sanottavasti lisäänny, päinvas
toin vuosituhannen vaihteesta lähtien se alkaa
laskea ellei maahanmuutto lisäänny. Vesi- ja
viemärilaitokset voivat vielä hieman laajentaa
toiminta-alueitaan ja lisätä täten kuluttajiensa
tai asiakkaidensa määrää. Taajamien vesihuol
tolaitosten liittyjämäärät voivat kasvaa siinä ta
pauksessa, että haja-asutusalueiden väestö
edelleen siirtyy taajamiin. Väkiluvun alenemi
nen, väestön ikärakenteen muutos, elinkeino-
rakenteen sekä työvoiman kysynnän ja tarjon
nan muutokset vaikuttavat vesihuollon tulevai
suudenkuvaan siten, että palvelujen paranta
misen sijasta joudutaan yhä useammin pohti
maan keinoja jo olevan toiminnan ylläpitoon.

Vesihuollon kehittämistä on Suomessa lei
mannut 1990-luvun alkuun saakka määrällinen
kasvu. Vesi- ja viemärilaitosten liittyjämäärät
ovat kasvaneet vuosittain 1980-luvun loptille
saakka. Vaikka veden ominaiskulutus kääntyi
selvään laskuun jo 1970-luvun alkupuolella ja
on koko 1980-luvun ollut selvästi alle 300 lit
raa asukasta kohti vuorokaudessa, on koko
naisvedenkulutus kasvanut kuluttajien määrän
kasvun seurauksena.

Vesilaitosten liittyjämäärä oli 1980-luvun lo
pussa jo 4 075 000 asukasta eli 82 prosenttia
koko väestöstä ja viernärilaitosten liittyjämää
rä 3 721 000 asukasta eli 75 prosenttia koko
väestöstä. Kun otetaan huomioon, että osa
väestöstä jää pysyvästi keskitetyn vesihuollon
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ulkopuolelle, ovat määrällisen kasvun rajat
lähellä. Väestöennusteiden mukaan maassa
asuvan väestön määrä kasvaa vuoteen 2000
mennessä noin viiteen miljoonaan, kun se
vuoden 1988 lopussa oli 4 955 000. Vuoden
2000 jälkeen väestön määrän on ennustettu
vähenevän. Paineet maahanmuuton huomat
tavaan kasvuun lisääntyvät sekä sisäisistä että
ulkoisista syistä ja kasvava muuttovirta saat
taa vaikuttaa ratkaisevasti maamme väestön-
kehitykseen, sitä myöten luonnollisesti myös
vesihuollon kehittämiseen.

Taajamissa asuu vuonna 1990 arviolta 80
prosenttia koko väestöstä ja haja-asutusalueel
la 20 prosenttia eli noin miljoona ihmistä.
Muuttoliike maan sisällä jatkunee tulevinakin
vuosikymmeninä. Maaseudun vakinainen asu
tus vähenee edelleen ja taajamien välinen
muutto jatkuu. Toisaalta maaseudulle kertyy
erilaisia vapaa-ajan toimintoja lisääntyvässä
määrin.

Vesihuollon tulevaisuudelle on tyypillistä se,
että ennustettavuus vaikeutuu. Kun vesihuol
lon kehittämisessä on tähän saakka epävar
muustekijänä ollut lähinnä kasvun nopeus, on
tulevaisuudessa varauduttava, ainakin alueel
lisesti, kasvun vaihtoehtona myös supistuvaan
vedenkäyttöön. Vesihuollon tulevaisuudennä
kymät eriytyvät laitos- ja paikkakuntakohtai
sesti. Muuttoliikkeen vuoksi on yhtäällä raken
nettava lisäkapasiteettia, jota toisaalla saattaa
vapautua. Kapasiteettikysymys ei kuitenkaan
muodostune tulevaisuudessa merkittäväksi
ongelmaksi.

Vesihuollon tulevaisuuden kannalta tär
keimmät kysymykset ovat laadullisia. Elinym
päristön laadun heikkeneminen huonontaa
myös raakaveden laatua ja korostaa raakave
silähteiden suojelun merkitystä sekä asettaa
kasvavia vaatimuksia veden käsittelylle. Käsit

telyn kehittämistarvetta lisää myös kasvava
tietoisuus veden erilaisten ominaisuuksien
terveydellisistä vaikutuksista. Ympäristön pi
laantuminen myös herkistää ihmisiä, mistä
aiheutuu kasvavia vaatimuksia elintarvikkei
den ja talousveden puhtaudelle. Samoin jäte
vesipäästöille asetetaan kiristyviä vaatimuksia.

Ympäristön yleisen likaantumisen lisäksi
äkillisten ympäristöonnettomuuksien riski
kasvaa. Vaikka pohjavesi onkin pintavettä
paremmin turvassa äkilliseltä likaantumiselta,
voivat pohjavesiesiintymän likaantumisen vai
kutukset olla vaikeammin hallittavissa.

Maailmanlaajuisten ympäristömuutosten
vaikutusta Suomen vesihuollolle on vaikea
ennustaa, sillä muutosten alueellisista vaiku
tuksista vallitsee tuntuvasti suurempi epävar
muus kuin ilmiöistä itsestään. Esitettyjen ar
vioiden mukaan maapallon lämpötilan koho
aminen vaikuttaisi Suomessa lämpötilamuu
tosten ohella sateisuuden lisääntymisenä ja
merenpinnan kohoamisena. Ilmaston muutok
set vaikuttaisivat siten maamme vesihuollon
tulevaisuuteen muun muassa lisäämällä vesi-
varoja ja viemäröitävien sadevesien määrää,
muuttamalla virtausolosuhteita etenkin rannik
koalueilla ja pienentämällä johtolinjojen asen
nussyvyyksiä.

Kun parannetaan vesihuollon toimintavar
muutta ja korostetaan laadullisia tekijöitä, tu
loksena ei ehkä ole yhtä näyttäviä saavutuk
sia kuin vesihuoltopalveluiden laajentamises
sa uusille alueille. Laadun ja toimintavarmuu
den parantamiseen ja jo saavutetun palveluta
son ylläpitoon joudutaan investoimaan huo
mattavia summia ilman, että kuluttajat ja hei
dän luottamushenkilönsä välttämättä havaitse
vat aikaansaannoksia. Vesihuollon on siten
vaikeaa kilpailla poliittisen päätöksenteon alai
sesta yhteiskunnan rahoituksesta.
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5 Vesihuollon kehittämistarpeet

5.1 KÄYTfÄJIEN JA
YHTEISKUNNAN
ODOTUKSET
Vesihuoltoon kohdistuvat kuluttajan vaatimuk
set kytkeytyvät asumisen palvelutasoon, jolloin
ensisijaisesti on kysymys saatavan talousveden
laadusta ja määrästä, ja toissijaisesti käytetyn
veden — viemäriveden — poisjohtamisesta ja
haitattornaksi käsittelystä. Palvelutasovaati
mukset muuttuvat ajan ja olosuhteiden mu
kaan ja ne ovat osittain yksilöllisiä.

PERUSPALVELUTASO. Vesihuollon perus
palvelutasoon kuuluvana kuluttajat pitävät ny
kyisin vakinaisessa asumisessa sekä taaja
missa että haja-asutusalueilla vesijohtoa ja
viemäriä. Tämä voi merkitä yhtä hyvin kun
teistökohtaisia laitteita kuin liittymää ylei
seen vesi- ja viemärilaitokseen. Talousveden
odotetaan olevan terveydellisesti vaaraton
ta sekä aistinvaraisesti arvioituna moitteeton
ta ja käyttöominaisuuksiltaan haitatonta. Ve
sijohdosta saatavan veden käsittelyprosessil
ta jotkut kuluttajista odottavat mahdollisimman
suurta luonnonmukaisuutta, osaamatta silti
eritellä luonnollisuuden sisältöä. Parhaiten
odotuksia vastaavana pidetään käsittelemätön
tä pohjavettä ja lähes samanarvoiseksi katso
taan tekopohjavesi. Välttämättömien kemikaa
lien lisääminen hyväksytään, kun niiden hai
tattomuudesta on saatu luotettavia tietoja.

Taajamien vesihuoltopalvelut oletetaan
yleensä saatavan yleisen vesi-ja viemärilaitok
sen tarjoamina, mutta haja-asutusalueilla on
luonnollisempaa pyrkiä itsenäisiin kiinteistö
kohtaisiin ratkaisuihin kuin yhteisiin järjestel
mun. Vapaa-ajan asumisessa vesihuoltoon
kohdistuvat odotukset ovat yksittäisten vapaa-
ajan asuntojen käyttäjillä vielä selvästi alhai
semmat kuin lornakylämäisessä asumisessa,
jonka palvelujen oletetaan olevan vakinaisen
asumisen tasolla.

Myös teollisuuden vesihuoltopalvelujen tur
vaaminen edellyttää, etteivät esimerkiksi jäte
vesipäästöt uhkaa teollisuuden vedenhankin
taa. Laadullisesti talousveteen verrattavaa vet
tä käyttävä elintarviketeollisuus ei oleellisesti
poikkea peruspalvelutasoon kohdistuvissa
odotuksissaan tavallisesta veden käyttäjästä.
Yhtä tärkeää on haja-asutusalueilla kaijatalouk
sille hyvälaatuisen veden riittävyys.

VEDEN LAATU JA MAARA. Vedelle asete
taan jopa ankarampia vaatimuksia kuin elin
tarvikkeille. Vesi ei saisi sisältää pieniäkään
määriä haitallisia aineita, koska mahdollisuuk
sia välttää veden käyttöä tai vaihtoehtoisia
vedenhankintamahdollisuuksia ei aina ole tar
jolla.

Veden hyvän laadun ohella kuluttajat edel
lyttävät, että vettä saadaan riittävästi kaikkina
vuoden ja vuorokauden aikoina nykyaikaisis
sa kotitalouksissa vaadittavalla paineella. Ve
silaitoksen kannalta vaatimuksen täyttäminen
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voi aiheuttaa ongelmia, ellei vesikalusteita
kehitetttiessä pyritä kohtuullista painetta vaa
tiviin ratkaisuihin.

VIEMÄRÖINTI. Jätevesien haillavaikutusten
torjumiseksi viernäröinnin luotettavan toimin
nan ja jätevesien käsittelyn tulee suojella ym
päristöä pilaantumiselta ja turvata muut vesi
en käyttörnahdollisuudet. Viemäröinnille ja jä
tevesien käsittelylle asetettavat vaatimukset
eivät olekaan lähtöisin pelkästään kuluttajan
tarpeista, vaan pikemminkin ympäristöstä. Jä
tevesien käsittelylle asetettavat vaatimukset
riippuvat sekä siitä merkityksestä, mikä yhdys
kuntien ja haja-asutuksen jätevesillä on vesis
tön kuormittajina, että käytettävissä olevasta
jätevesien käsittelytekniikasta. Viemäröinnin
ympäristölle haitaton toiminta edellyttää huo
lenpitoa viemäristön kunnosta, ajoissa suon
tettuja saneeraustoimenpiteitä ja ennen kaik
kea viemäriin jätevesien mukana johdettavien
aineiden tarkkaa valvontaa ja jatkuvaa seuran
taa.

JÄTEVESILIETE. Ympäristönsuojelun kan
nalta parhaana ratkaisuna jätevedenpuhdistuk
sessa syntyvien lietteiden sijoituksessa on pi
detty lietteiden hyötykäyttöä maanviljelykseen
ja viherrakentamiseen. Luonnonmukaisen vil
jelyn vaatimukset sekä toisaalta tieto lietteiden
sisältämistä raskasmetalleista johtavat väistä
mättä lietteiden maanviljelyyn sijoittamisen
vaikeutumiseen —jopa loppumiseen — ellei liet
teen raskasmetallipitoisuuksia pystytä pienen
tämään. Puhdistaniolietteen hyötykäytön edis
tämisessä nousee keskeiseksi raskasmetallien
määrien vähentäminen viemäristöön johdella
vissajätevesissä sekä lietteen käsittely esimer
kiksi kompostoimalla sellaiseksi, että sen käy
töstä maanparannusaineena ei aiheudu haital
lisia seurauksia ihmisille tai eläimille.

PUUT1’EET PERUSPALVELUISSA. Vesi-

huollon peruspalvelut ovat suomalaisten suu
rella enemmistöllä kunnossa. Pei-uspalveluta
son alapuolella on erotettavissa kolme suur
ehkoa väestöryhmää:
O veden laadun tai määrän suhteen puutteel

lisen vesihuollon varassa oleva haja-asutus
väestö

O kiinteistökohtaisen vesihuollon varassa ole
va taajamaväestö

O yleisten vesilaitosten veden käyttäjät, joille
jaettu vesi on laadultaan — lähinnä maultaan
ja hajultaan — ainakin ajoittain epätyydyttä
vää, vaikka se on terveydellisesti moittee
tonta.

Haja-asutusväestöllä ei ole niinkään kyse ve
sijohdon tai viemärin puuttumisesta kuin
siitä, että vesi kiinteistön kaivosta ajoittain lop
puu ja että veden laatu on huono. Veden laa
dussa pääongelmat ovat hygieenisessä tai
kemiallisessa laadussa, jossa tavallisimpia ovat
korkeat rauta- tai mangaanipitoisuudet. Hyvin
tavallinen ominaisuus kaivovesissä on alhai
nen pH-arvo eli veden syövyttävyys, joka ei
ollut ongelma ennen vesijohdon ja -hanan
käyttöä.

Puutteellisen vesihuollon varassa olevan
haja-asutusväestön määräksi arvioidaan 1980-
luvun lopussa noin 400 000 asukasta eli puolet
haja-asutusalueen talouksista. Taajamissa ar
vioidaan olevan yleisten vesi- ja viemänilaitos
ten palvelujen ulkopuolella 1980-luvun lopus
sa noin 200 000 asukasta, joista osalla olisi jo
mahdollisuus liittyä vesijohto- ja viemäriverk
koon.

HUONO VEDEN LAATU. Lääkintöhallituk
sen asettamien talousveden laatuvaatimus
ten ja -tavoitteiden perusteella arvioituna ve
silaitosten jakama vesi on yleensä moitteeton
ta ja häiriöt ovat satunnaisia. Siitä huolimatta
saattaa erityisesti pienillä laitoksilla veden rau
tapitoisuus olla niin korkea, että vesi jatkuvas
sa käytössä aiheuttaa vähintään esteettisiä on
gelmia. Lisäksi veden kanssa kosketukseen
joutuvat materiaalit ja kotitalouskoneet voivat
vaurioitua. Raakaveden huonosta laadusta ja
siihen nähden riittämättömästä veden käsitte
lystä johtuvia veden maku- ja hajuvirheitä on
esiintynyt useilla pintavettä käyttävillä suureh
koilla vesilaitoksilla. Yhteensä arvioidaan
500 000—700 000 kuluttajan vedessä olevan ai
nakin ajoittain toistuvia maku- ja hajuhäiriöi
tä. Vireillä olevien vedenhankintaratkaisujen
toteuduttua 1990-luvulla pienenee tämä mää
rä oleellisesti.

PUUTTEET VIEMÄR1VESIEN KÄSITTE
LYSSÄ. Kun viemärilaitosten jätevesien bio
logis-kemiallista käsittelyä pidetään asumisjä
tevesien käsittelyn perustasona, 1980-luvun lo
pussa on viemärilaitoksilla vielä puutteita noin
500 000 asukkaan jätevesien käsittelyssä. Pai
kallisesti saattaa tilanne olla arvioitua huonom
pikin, jos jäteveden puhdistamon hoito on
puutteellista ja viemäristö heikossa kunnossa.
Käytössä olevista biologis-kerniallisista laitok
sista vain harvoilla kyetään typenpoistoon,
mikä lähinnä Suomenlahden rannikolle johdet
tavien jätevesien käsittelyssä on tulossa perus
vaatimukseksi.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn perus-

39



tasona on pidetty saostuskaivokäsittelyä. Kiin
teistöjen varustetason parantumisesta ja ym
päristöolosuhteista johtuen vaaditaan yhä
useammin jätevesille myös haja-asutusalueil
la saostuskaivon täydentämistä tehokkaam-
maila käsittelyllä. Jätevesien keräämistä um
pikaivoon ja kuljetusta muualle käsiteltäväksi
on paikoitellen käytetty tehokkaiden ratkaisu
jen korvaajana. Se soveltuu kuitenkin vain
väliaikaisratkaisuksi vesikäymälän jätevesien
keräilyssäja edellyttää säännöllisen tyhjennyk
sen järjestämistä ja jätevesien asianmukaista
käsittelyä.

VAPAA-MAN ASUNNOT. Vapaa-ajan asun
tojen vuotuiset käyttöajat ovat pidentyneet,
jolloin vesihuoltopalveluiksi toivotaan yhä use
ammin painevettä ja vähintään talousjätevesi
en viemäröintiä. Lähivesistöjen käyttö veden
hankintaan on vaikeutunut vesistöjen kuormi
tuksen lisääntyessä ja mitä tiiviimmästä loma
asutuksesta on kysymys, sitä suurempia ym
päristöhaittoja se itse saattaa aiheuttaa.

Laadittaessa rantakaavaa tai osayleiskaavaa
vapaa-ajan asuntoalueille on jo kaavoituksen
yhteydessä suunniteltava alueen vesihuollon
järjestäminen, jos halutaan ehkäistä ympäris
töhaittojen syntyminen. Tiiviin vapaa-ajan asu
tuksen varustetaso on yleensä niin korkea, että
sen vedenhankinnan, viemäröinnin ja jäteve
sien käsittelyn on täytettävä samat terveydel
liset ja ympäristönsuojeluvaatimukset kuin
pysyvän asutuksen.

Yksittäisille vapaa-ajan asunnoille ovat kui
vakäymälät ja kompostoivat käymälät vähiten
ympäristöä kuormittavia ratkaisuja. Vesikäy
mälöistä ovat hyväksyttävissä vähän vettä käyt
tävät mallit. Talousjätevesien ja käymäläjätteen
erottelu parantaa niiden asianmukaisia käsit
telymahdollisuuksia.

5.2 VESIHUOLTO
LAITOSTEN TOIMINTA
Kuluttajat, samoin kuin päättäjät odottavat saa
vutettujen vesihuollon peruspalvelujen säily
vän toimintakunnossa mahdollisimman vähin
kustannuksin ja mieluimmin ikuisesti. Kun toi
minnassa olevista vesi- ja viemärilaitteista pää
osa on ennustettuun tekniseen kestoikään ver

rattuna suhteellisen nuorta, ei tehostetun kun
nossapidon, saneerauksenja uudelleen raken
tamisen taloudellisiin vaatimuksiin ole vielä
varauduttu riittävästi. Vesihuoltolaitokset ovat
tottuneet investoimaan kuluttajilta puuttuvien
palvelujen tuottamiseksi tai viranomaisten lain
nojalla esittämien ympäristönsuojeluvaatimus
ten täyttämiseksi. Vesioikeuden päätöksissä
on usein asetettu jätevesien johtamisluvan yh
deksi ehdoksi viemäriverkon kunnon ja kun
nostustarpeen selvittäminen ja kunnostus
suunnitelman laatiminen vuotovesien vähen
tämiseksi, mikä onkin edistänyt varojen saa
mista viemärien saneeraukseen.

Yleisten vesi- ja viemärilaitosten verkoista
on yli 50 vuotta vanhoja noin yksi prosentti ja
yli 30 vuotta vanhoja noin viisi prosenttia. Kun
johtoverkon arvioitu kestoikä on noin 50—60
vuotta, saneerausinvestointien arvioidaan tu
levaisuudessa kasvavan lähes samassa suh
teessa kuin uudisrakentaminen voimistui 1970-
ja 1980-luvulla. Verkostoinvestointien määrä
on säilytettävä tulevaisuudessakin vähintään
1990-luvun alun tasolla, mutta painopiste siir
tyy uudisrakentamisesta olemassa olevan lait
teiston toimintakunnossa pitämiseen.

Johtoverkot muodostavat valtaosan vesi
huoltolaitosten käyttöomaisuudesta. Vesijoh
to- ja viemärilinjoja on 1980-luvun puolivälin
jälkeen saneerattu noin sata kilometriä vuo
dessa, kun vuotuinen saneeraustarve on ar
vioitu vähintään kaksinkertaiseksi jo vuoteen
1995 mennessä. Saneeraustarve on todennä
köisesti suurimmillaan 2000-luvun alussa,
mutta paikallisesti se saattaa olla erittäin suuri
aikaisemminkin.

VERKOSTOJEN VUOTOVEDEI’. Vesijoh
tojen saneeraus ja vuotojen vähentäminen ovat
laitokselle hyvin kannattavia erityisesti silloin,
kun voidaan lykätä ja jopa välttää investointe
ja lisävedenhankintaan. Viemärilaitoksilla vuo
to- ja hulevesien määrä on ollut keskimää
rin 25 prosenttia jätevesimääristä vuosina
1976—86. Viemärien saneerauksella on saata
vissa säästöjä viemäriveden pumppauskustan
nuksissa ja jätevedenpuhdistamon käyttökus
tannuksissa. Vuoto- ja hulevesiä vähentämäl
lä voidaan usein lykätä puhdistamon laajen
nuksen toteutusta. Vesiensuojelun kannalta
saneeraus tuottaa huomattavia, tosin rahassa
vaikeasti mitattavia etuja, kun puhdistamon
ohijuoksutukset vähenevät ja jäteveden puh
distusteho laitoksella paranee.

VARAJÄRJESTELMÄT. Yleisten vesilaitos
ten jakamasta vedestä on Suomessa 1990-lu-
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vun alussa jo yli puolet pohjavettä, jolloin poh
javeteen sisältyy myös vesilaitosten jakarna te
kopohjavesi. Kun pohjaveden käyttö lisääntyy,
on siitä myönteisenä seurauksena pintaveden
käyttöön liittyvien erityisongelmien vähenemi
nen. Vesilaitosten varautumisessa siihen, että
raakavesilähde äkillisesti pilaantuu, on kuiten
kin runsaasti parantamisen varaa. Vuonna
1988 oli 268 vesilaitosta ja niissä 530 000 ve
den käyttäjää yhden vedenottamon varassa
vailla vaihtoehtoisia vedenhankintamahdolli
suuksia.

Vesilaitoksen herkkyys häiriöille heijastuu
myös viemärilaitoksen toimintavarmuuteen.
Jos vedenottamo joudutaan sulkemaan, voi
myös viemärilaitoksen toiminta pysähtyä.
Taajaan asutuilla alueilla tästä saattaa aiheu
tua kuluttajan kannalta erittäin ikäviä ja vaike
asti tilapäisjärjestelyin hoidettavia seurauksia.
Välttämätön vedenjakelu voidaan pitkäaikai
senkin katkoksen aikana hoitaa vettä kuljetta
malla, mutta jätevesien keräilyä ja käsittelyä
ei voida toteuttaa aiheuttamatta terveydellisiä
ongelmia.

KAPASITEET11. Mikäli muuttoliike maaseu
dulta kasvukeskuksiin jatkuu, voivat muutto
tappioalueilla toimivat vesihuoltolaitokset ajau
tua ylikapasiteettiongelmiin, joihin ei ole va
rauduttu. Laitoksen ylläpitokustannusten kat
tamisessa tulee vaikeuksia, kun kustannuksis
ta on suurin osa kiinteitä, kulutuksen suuruu
desta riippumattomia. Johtoverkoissa ylikapa
siteetti aiheuttaa sedimentoitumista, mikä
johtuu virtausnopeuksien hidastumisesta.
Lisäksi pitkistä viipymistä seuraa veden ja jä
teveden laadun heikkenemistä.

HENKILÖSTÖ. Työvoimapula tulee vaivaa-
maan myös vesihuoltolaitoksia. Laitosten toi
minnan ja valvonnan automatisoinnilla sekä lai
tosten yhteistoimintajärjestelyillä voidaan työ
voiman tarvetta vähentää. Vesilaitoksilla mah
dollisuudet saada palvelukseen tulevaisuudes
sa ammattitaitoista henkilöstöä ovat työolosuh
teista ja arvostuskysymyksistä johtuen parem
mat kuin viemärilaitoksilla. Henkilöstön vaih
tuvuus on 1980-luvulla ollut suhteellisen pien
täja erityisesti viemärilaitoksilla sitä on vähen
tänyt henkilöstön alhainen keski-ikä. Alalle ha
keutuvien peruskoulutus on monipuolinen,
sillä vesihuoltolaitoksiin tulee työntekijöitä
muun muassa kemian, lvi-, kone-, prosessi- ja
yhdyskuntatekniikan opintolinjoilta. Tästä on
jopa etua työvoimaa hankittaessa, mutta työ
voirnatarpeen muutoksiin on vaikea varautua.
Kun alalle voidaan tulla useilta koulutuslinjoil

ta, mikään ammatillinen linja ei ole vastuussa
koulutustarpeen tyydyttämisestä.

5.3 RÄAKAVESILÄHTEET
lAADUN HIDAS HEIKKENEMINEN. Ym
päristöonnettomuuksien aiheuttamien äkillis
ten raakaveden laadun muutosten ohella to
dennäköistä on, että sekä pinta- että pohjave
sistä otettavan raakaveden laatu hitaasti heik
kenee. Kaikista suojelutoimenpiteistä huoli
matta onnettomuuksilta ei voida kokonaan
välttyä. Tietämättömyys käytettyjen aineiden
ympäristövaikutuksista on menneisyydessä
aiheuttanut toimintatavoissa virheitä, joiden
seuraukset saattavat ilmetä vesien pilaantumi
sena vasta vuosien tai vuosikymmenien kulut
tua.

POHJAVEDEN SUOJAAMINEN. Pohjave
den merkitystä luonnonvarana osoittaa sen
käytön jatkuva lisääntyminen vesilaitosten ja
kamana talousvetenä sekä maaperän käyttö
osana vedenpuhdistusprosessia muodostetta
essa pintavedestä tekopohjavettä. Pohjavettä
käytettäessä vältetään useimmat pintavesien
käyttöön liittyvät ongelmat. Täysin suojassa
pohjavedetkään eivät ole, kuten tiedot Keski-
Euroopan tiheään asuttujen alueiden pohjave
sissä esiin tulleista lannoitteiden ja torjunta-
aineiden sekä eräiden teollisuusperäisten or
gaanisten jäteaineiden määrän kasvusta osoit
tavat. Sadeveden happamoitumisen vaikutuk
set pohjavesien laatuun ovat myös Suomessa
merkittävä uhkatekijä.

Pohjaveden suojelutoimien toteuttamista on
vaikeuttanut tutkimukseen perustuvan tiedon
puute pohjavesien määrästä, laadusta ja vir
tausolosuhteista. Tutkimusta on 1980-luvulla
tehostettu merkittävästi, mikä yhdessä pohja
vesialueiden luokitus- ja kartoitustyön kanssa
parantaa edellytyksiä suojaamistoimenpiteiden
toteuttamiseen. Pohjavesien suojaamisen ja
maa-ainesten oton välillä on pysyvä ristiriita,
johon liittyy huomattavia taloudellisia arvoja.
Vedenottamoiden suojaamiseksi tarvittavien
alueiden hankinta vesilaitosten omistukseen
on vaikeaa, koska vesilaitoksilla harvoin on
mahdollisuuksia kilpailla maan hinnalla.

Sora-ja hiekkavarojen vähentyessä erityi
sesti suurten asutuskeskusten ympäristöissä
kohdistuu pohjavesialueille kasvavia maa-ai
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neksen ottopaineita. Pohjaveden ottaminen
alentaa yleensä pohjaveden pintaa, mikä esi
merkiksi kuivattamalla kosteikkoja saattaa
johtaa ristiriitaan myös luonnonsuojeluintres
sin kanssa. Toisaalta uusiutumatonta luonnon-
varaa sisältävien harjujen säilyttämisellä ja
pohjavesien suojelulla on samansuuntaisia
etuja valvottavana. Haja-asutus sekä vapaa-ajan
asunnot käyttävät tulevaisuudessakin pohjavet
tä, jolloin terveydellisten riskien välttäminen
edellyttää myös pienten pohjavesiesiintymien
suojelua.

VEDEN KAS1TI’ELY. Jotta kuluttajalle toi
mitettavan veden laatu voidaan tulevaisuudes
sa pitää korkealla tasolla, on raakaveden laa
dun heikkenemisen kompensoimiseksi tehos
tettava veden käsittelyä tai otettava käyttöön
uusia raakavesilähteitä. Pintaveden käsittelys
sä liitetään aikaisemmin yksinomaan käytet
tyihin peruskäsittelyihin uusia biologisia ja ke
miallisia käsittely-yksiköitä, jolloin prosessi
monimutkaistuu ja hoitovaatimukset kasvavat.
Vedenpuhdistamoille on kehitettävä teollisuu
dessa käytössä oleviin verrattavia säätötekni
siä ratkaisuja käyttötoiminnan avuksi. Pohja-
vesien syövyttävien ominaisuuksien poistami
seksi veden alkalointi yleistyy ja sen toteutta
mistavat korroosion eston kannalta paranevat.
Vaihtoehtona on myös korroosiovapaiden ma
teriaalien käyttö vesilaitteistoissa.

Vedenhankinta ja jätevesien purku kilpaile
vat oikeuksista ja mahdollisuuksista vesistö
jen ja maa-alueiden muiden käyttörnuotojen
kanssa. Arvostusten muuttuessa suhtaudutaan
jätevesien johtamiseen erityisesti muille käyt
tömuodoille arvokkaisiin vesistöihin aiempaa
kriittisemmin. Vedenhankinta joutuu myös
yhä useammin vastakkain virkistyskäyttö- ja
luonnonsuojeluintressien kanssa. Raakaveden
laadun turvaamiseksi saatetaan tarvita voimak
kaita vesiensuojelutoimenpiteitä, jotka voivat
huomattavasti rajoittaa esimerkiksi teollisuu
den sijoittumista.

MYRKYLUSET AINEET. Veden välityksel
lä tulevien pieninä määrinä esiintyvien erittäin
myrkyllisten aineiden (mikropollutanttien) ai
heuttamat terveydelliset vaaratekijät ovat vie
lä osin selvittämättä. Useimpien vaarallisiksi
todettujen aineiden vaikutustavasta ja samalla
niiden pienistä esiintymispitoisuuksista johtuu,
että altistusajan tulee olla hyvin pitkä. Haitat
saattavat ilmetä vasta kymmenien vuosien ku
luttua. Korostuneimpina nämä ongelmat tule
vat esiin radioaktiivisen laskeuman vaikutuk
sissa.

5.4 ENNUSTETfUJEN
MUUTOSTEN MUUT
VAIKUTUKSET
OMINAISKULUTUS. Veden kokonaiskulu
tus saattaa edelleen kasvaa ominaiskulutuksen
kasvun seurauksena. Osassa asuinhuoneisto
ja varustetaso on edelleen alhainen ja varuste
tason kohoaminen lisää vedenkulutusta. Myös
yleiset veden käyttötottumukset todennäköi
sesti muuttuvat. Lisääntyvä vapaa-aika ja ter
veystietoisuus edistävät liikuntaharrastuksen
kasvua, jonka puolestaan on todettu lisäävän
vedenkulutusta. Osa vedenkäytöstä tosin siir
tyy vapaa-ajan asunnoille ja vapaa-aikakeskuk
sun. Veden käytön lisääntyminen on sitä to
dennäköisempää, mitä enemmän veden ja jä
teveden hintaa tuetaan julkisin varoin.

VAPAA-AJAN TOIMINNOT. Vesihuoltopal
veluiden kysyntä saattaa myös lisääntyä taaja
mien ulkopuolella, kun loma-asuntojen ja mui
den vapaa-ajan keskusten määrä edelleen
kasvaa ja niiden varustetaso oleellisesti ko
hoaa. Tästä ja veden käytön lisääntymisestä
aiheutuu merkittävä vesiensuojelullinen riski,
sillä ympärivuotisesta haja-asutuksesta poik
keavasti vapaa-ajan asunnot sijoittuvat pää
asiassa vesistöjen vai-sille lähelle rantaviivaa.

Vapaa-ajan asuntojen varustetason kohoami
sen myötä nousevat sekä vedenhankintaan että
jätevesien käsittelyyn kohdistuvat vaatimuk
set. Vapaa-ajan asuntojen vesihuolto voi mo
nilla alueilla tukeutua vesi-ja viemärilaitoksiin.
Tällöin saadaan vapaa-ajan asutuksellekin tur
vatuksi terveydellisesti moitteeton talousvesi
ja voidaan estää hajakuormituksen kasvu.
Erillisten vapaa-ajan asuntojen ja lomakylien
vedenhankintaratkaisut sekä jätevesien käsit
tely-jajohtamisratkaisut eivät oleellisesti poik
kea toteutukseltaan tai edellytyksiltään ympä
rivuotisesta asutuksesta. Ympäristön kannalta
suotuisimpaan tulokseen johtaisi kuivakäymä
län kehittyminen sellaiseksi, että vesikäymälä
tulisi tarpeettomaksi.

Vapaa-ajan asumisen ohella saattaa eräiden
vapaa-ajan harrastuspaikkojen toteutuksella ja
kunnossapidolla olla vesihuoltoon ja vesien
suojeluun kohdistuvia vaikutuksia. Haittoja
voivat erityisesti pohjavesille aiheuttaa muun
muassa golf-kenftien hoitokemikaalit ja lasket
telurinteiden lumetuksessa käytetyt lisäaineet.

VEDEN TERVEYDELUNEN LAATU. On
todennäköistä, että tutkimustulokset tulevat
osoittamaan yhä uusia juomaveden laadun ja
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terveyden välisiä yhteyksiä. Juomaveden laa
dulle asetetaan yhä tiukempia raja-arvoja, mää
ritetään raja-arvoja ennestään käyttäinättömil
le parametreille sekä kehitetään uusia veden
laatua kuvaavia suureita. Tarvetta veden laa
tuvaatimusten kiristärniseen aiheutuu myös
ympäristön tilan yleisestä heikkenemisestä ja
väestön herkistymisestä erilaisille kerniallisil
le yhdisteille. Talousveden laatua tullaan tä
ten arvioimaan sen nautittavuuden, terveelli
syyden ja teknisten ominaisuuksien lisäksi sen
aiheuttarnilla allergisilla reaktioilla.

Vesijohtoveden laatuvaatimuksia joudutaan
sopeuttarnaan myös kansainvälisiin standar
deihin mm. elintarvikkeiden kaupan takia.
Veden käsittelyssä tapahtuviin veden laadun
muutoksiin tullaan suhtautumaan yhä varauk
sellisemmin. Tietoisesti pyritään etsimään
menetelmiä, jotka toimivat mahdollisimman
vähin kemikaalioin. Todellisten näyttöjen lisäk
si kehitystä ohjaa tähän suuntaan “luonnolil
sen” veden ja “luonnonmukaisen” vedenkäsit
telyn tunneperäinen arvostus. Kiristyvien ta
lousveden laatuvaatimu sten ja luonnonmukai
sen vedenkäsittelyn yhteisvaikutuksena joudu
taan asettamaan vastaisuudessa myös raaka
vedelle kiristyviä vaatimuksia.

YMPÄRISTÖNSUOJELU. Viemärivesien
käsittelyn periaatteena on suojata vesistön hy

vinvointia samaan tapaan kuin veden käsittely
suojaa vedenkäyttäjien terveyttä. Kaikkein il
meisimpien likaantumistekijöiden eli kiintoai
neksen ja biologisen hapenkuhituksen osalta
tavoitteet lienee pääosin saavutettu. Uusia
vaatimuksia on tulossa kasvinravinteiden ja
myöhemmin varmasti myös mikrokuormitus
ta aiheuttavien tekijöiden sekä ehkä myös
hygieenisyyden osalta. Asumisjätevesien kä
sittelyyn todennäköisimmin kohdistuva lisä-
vaatimus on typpiyhdisteiden pitoisuuksien vä
hentäminen puhdistusprosessissa.

Jätevesien käsittelylle asetettavat tavoitteet
tulevat todennäköisesti eriytymään yleisistä
vaatimuksista yhä spesifisemmiksi vastaanot
tovesistöjen tilan, käyttötarpeiden ja muiden
kuormittajien mukaan. Yleisten viemärilaitos
ten ulkopuolella olevan asutuksen jätevesien
kuormituksen vähentämiseksi tullaan ainakin
paikallisesti asettamaan kiristyviä vaatimuksia.

Vesihuoltosektorin ympäristökuormituk
seen kohdistuvan huomion painopiste siirty
nee pitkällä tähtäyksellä jätevesikuormitukses
ta kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun, jossa
otetaan huomioon muun muassa vesi- ja vie
märilaitostoiminnan energia- ja kemikaalita
seita. Laitosten toiminnassa pyritään tällöin
mahdollisimman vähän ympäristöä ja luonnon
varoja kuormittaviin menetelmiin.
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6 Vesihuollon kehitysnäkymät

6.1 HALLINTO JA
ORGANISAATIOT
Yli puolet Suomen lähes $00 yleisestä vesilai
toksesta ja yli 80 prosenttia 600 viemärilaitok
sesta on kunnallisia laitoksia. Taajamissa on
ornistussuhteiltaan yksityisoikeudellisia laitok
sia etupäässä Pohjanmaalla ja Lapissa ja useim
miten kunta on niissä osakkaana. Haja-asutus
alueella toimivat pienehköt vesilaitokset ovat
koko maassa yhtymämuotoisia laitoksia.

Oman erityisiyhmänsä yhtymistä muodos
tavat ns. tukkuyhtiöt eli osakeyhtiöt tai kun
tainliitot, jotka eivät huolehdi veden jakelusta
yksittäisille kiinteistöille tai kiinteistöjen vie
märöinnistä. Jakelulaitokset tai jakelulaitosta
hallitsevat kunnat ovat osakkaina tällaisessa
laajan alueen vedenhankinnasta tai jätevesien
käsittelystä tai molemmista vastaavassa orga
nisaatiossa.

Vesihuoltolaitosten toimintavarmuuden ja
palvelutason parantaminen, taloudellisuusvaa
timukset, kriisitilanteiden vedenhankinnan
varmistaminen ja ilmeinen työvoimapula joh
tavat tulevaisuudessa laitokset yhä tiiviimpään
ja monipuolisempaan yhteistoimintaan. Kun
nykyisin on kysymys useimmiten laitosten
välisestä veden ostosta ja myynnistä tai jäte
vesien käsittelystä sopimisesta, tulevaisuudes
sa yhteistoimintaan voi sisältyä lisäksi vesiläh
teiden yhteisomistusta, verkon ja laitteiden
kunnossapitoa sekä päivystysjärjestelyjä.

Kunnalliset vesihuoltolaitokset ovat osa
kuntien teknistä hallintoa, joka on osa kunnal
lisliallintoa. Vesihuoltolaitoksilla ei maksujen
perintäoikeudestaan huolimatta ole yhtä itse
näistä asemaa kunnan hallinnossa kuin esimer
kiksi sähkö-ja lämpölaitoksilla, jotka usein ovat
kunnan määräysvallassa olevia osakeyhtiöitä.
Vesihuoltolaitosten muodostamisesta kunnal
lisiksi liikelaitoksiksi on jo olemassa merkke
ja.

Taloudellisuus- ja tehokkuusvaatimukset
edellyttävät vesihuoltolaitoksilta toimintatapo
ja, joita voidaan parhaiten soveltaa taloudelli
sesti ja toiminnallisesti riittävän itsenäisessä
yksikössä. Kun vesihuoltolaitokset rahoittavat
toimintansa käyttäjiltä perittävillä maksuilla, on
niiden tarjottava maksujen vastineeksi korkeat
laatuvaatimukset täyttävää, luotettavaa ja koh
tuuhintaista palvelua. Kilpailun puuttuessa on
tehokkuuteen pyrittäessä varottava, ettei seu
rauksena ole palvelutason aleneminen.

Vesihuoltolaitosten itsenäistämis-, tehok
kuus- ja taloudellisuusvaateet saattavat aina
kin eräillä alueilla johtaa laaja-alaisten, toden
näköisesti kuitenkin kuntien omistamien ve
sihuoltoyhtiöiden syntymiseen. Tällöinkin
maksujen määrääminen ja jakeluverkon raken
taminen saattaa olla osakaskuntien vastuulla.
Yhteinen yhtiö hoitaa keskitetysti vedenhan
kinnan ja jätevesien käsittelyn sekä vastaa
mahdollisesti myös jakeluverkon kunnossapi
dosta.

Toisaalla jatkunee 1970-luvulla alkanut pien
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ten yhtymien kunnallistaminen, kun johtover
kon ja laitteiden kunnossapidosta on tullut yli
voimainen tekninen ja taloudellinen rasitus
käyttäjä-omistajille väestön vähentyessä ja
ikääntyessä. Haja-asutusalueille ja vapaa-ajan
asuntoalueille muodostettaneen kuitenkin vas
taisuudessa uusia pienehköjä yhtymiä.

6.2 SÄÄDÖKSET JA
MAARAYKSET
Vesihuoltoa ohjaavat keskeiset säännökset si
sältyvät vesilakiin, vesi- ja viemärilaitoslakiin,
terveydenhoitolakiin ja rakennuslakiin. Vesi-
huollon rahoitusta säätelevät lait, kuten jäte
vesirnaksulaki sekä valtion avustus- ja korko
tukilainalait ovat osaltaan myös ohjaamassa ve
sihuollon kehitystä. Tässä yhteydessä on kä
sitelty lakien nykyistä sisältöä vain lakeihin
kohdistuvien muutostarpeiden edellyttämässä
laajuudessa. Muita lakeja, jotka saattavat vai
kuttaa vesihuoltoon, mutta joita ei tässä käsi
tellä, ovat kuluttajansuojalaki, tuotevastuulaki
ja kemikaalilaki.

VESILAM. Vesilaki (264/1961) säätelee ve
den ottoa, veden johtamista, pohja- ja pintave
sien suojelua ja jätevesien johtamista, jotka
osaltaan vaikuttavat vesihuollon kehittämis
mahdollisuuksiin. Vesilaki kieltää pohjaveden
pilaamisen ja muuttamisen ja myös vaaranta
misen. Pohjavesialueen suojaaminen ennakol
ta muilta käyttömuodoilta siten, että ottamol
le vahvistetaan vesilain mukainen suoja-alue,
edellyttää yleensä korvauksien suorittamista
muun käytön estymisestä. Pohjavesiesiinty
män vedenhankintakäytön turvaamisessa on
edelleenkin varmin keino alueen hankkiminen
kunnan tai vesilaitoksen omistukseen, ellei
vesilain korvauksia koskevia säädöksiä muu
teta vedenhankintaa suosiviksi.

Vesilaissa ei anneta vesivarojen käytölle ta
lousvedeksi riittävää merkitystä ja siihen koh
distuvat säädökset ovat jokseenkin yleispiir
teiset muihin käyttömuotoihin verrattuna.
Vesilaista puuttuvat vesilaitosten raakaveden
laatua koskevat säädökset. Pohjaveden ottoa
toisen kunnan alueelta säätelevät lain kohdat
eivät vastaa niitä tarpeita, joita ylikunnallisten
laaja-alaisten hankkeiden toteuttaminen edel
lyttäisi.

VESI- JA VIEMÄRILA1TOSLAIU. Vesi- ja
viemärilaitoslaki (982/1977) määrittelee puit
teet vesi- ja viemärilaitostoiminnan harjoitta
miselle ja antaa vastuun yhdyskuntien vesi-
huollon järjestämisestä kunnalle. Kunnallisis
sa, samoin kuin omistussuhteiden perusteel
la kunnan ohjauksessa toimivissa vesi- ja vie
märilaitoksissa on laki selkeyttänyt liittyjän ja
laitoksen välisiä suhteita. Kunnalle säädetyt
ohjauskeinot eivät kuitenkaan ole kaikissa ta
pauksissa osoittautuneet tehokkaiksi, jos vesi-
ja viemärilaitos lyö laimin palvelujen hoitamis
en eikä se ole kunnallinen tai muutoin kun
nan ohjauksessa. Lain mukaan kunta voi an
taa laitokselle huomautuksen tai kunnanval
tuusto peruuttaa yleiseksi laitokseksi hyväk
symisen. Luonnollisesti kunta voi ryhtyä ra
kentamaan kilpailevaa laitosta, mikä ei kuiten
kaan ole käytännössä tarkoituksenmukainen
eikä realistinen vaihtoehto. Vesihuoltolaitok
sella on palvelujen tuottamisessa monopoliase
ma omistussuhteista riippumatta, mikä saat
taa johtaa tehottomuuteen toiminnassa ja lai
toksen pitkäjänteisen kehittämisen laiminlyö
miseen.

TERVEYDENHO1TOIAIU. Terveydenhoito-
laki (469/1965) säätelee mm. talousveden ter
veydellistä laatua ja sen valvontaa sekä vesi-
laitosten rakentamista, käyttöä ja hoitoa siltä
osin kuin se vaikuttaa veden terveydelliseen
laatuun. Valmisteilla olevassa ehdotuksessa
terveydensuojelulaiksi on valtuutusta antaa oli
jeitaja määräyksiä talousveden terveydellises
tä laadusta laajennettu koskemaan talousveden
laatuvaatimuksia yleisesti. Terveydenhoitola
kitoimikunnan mietinnössä olevan ehdotuksen
mukaan sosiaali- ja terveysministeriö antaisi
nykyisten määräysten lisäksi tarvittaessa
määräyksiä myös talousveden johtamis- ja
käsittelylaitteiden materiaaleista.

RAKENNUSLAM. Rakennuslakiin (370/
1958) perustuvalla eri asteisella kaavoituksel
la voidaan merkittävästi edistää pohjavesien
suojelua maankäyttöä suunniteltaessa. Kaava
ratkaisuilla voidaan lisäksi vaikuttaa vesihuol
lon rakentamis- ja käyttökustannuksiin, erityi
sesti vaikeissa maasto- ja maaperäolosuhteis
sa. Kaavoituksella voidaan vaikuttaa myös ve
denhankintaan käytettävien vesistöjen käyttö
kelpoisuuden säilyttämiseen ottamalla maan-
käytön suunnittelussa huomioon vesiensuoje
lunäkökohdat.

Vesihuollon toteutuksessa esiintyviä ongel
mia ei syntyisi ainakaan nykyisessä määrin,
ellei poikkeusluvalla rakentaminen olisi yleis
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tynyt erityisesti kasvavissa taajamissa ja niiden
lähialueilla. Tiiviiden vapaa-ajan asuntoaluei
den muodostaminen maankäyttösuunnitelmil
la, joiden yhteydessä vesihuollon järjestämis
tä ei ole selvitetty, on myös johtanut veden
terveydellisen laadun ja erityisesti vesiensuo
jelun kannalta huonoihin ratkaisuihin.

RAHOiTUSTA KOSKEVAT LAiT. Vesihuol
lon rahoitusta säätelevät lait jätevesimaksu
lakia (610/1973) ja kuntien toimintaa ja talou
denhoitoa säätelevää kunnallislakia (953/
1976) lukuunottamatta tähtäävät valtion osal
listumiseen vesihuoltoinvestointien toteutuk
seen. Yhdyskuntien vesihuollossa käytössä
olevaa valtion tukea säädellään lailla (1015/
1977) luottolaitosten varoista myönnettävistä
korkotukilainoista, lailla (56/1980) yhdyskun
tien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta ja
valtioneuvoston päätöksellä (976/1985) valtion
vesihuoltotöistä.

Kun pääperiaatteina vesihuollon rahoituk
sessa ovat täyden kustannttskatteen periaate
ja aiheuttamisperiaate, on säädöksissä esitet
ty erityisperusteet, joilla valtion osallistuminen
on katsottu tarpeelliseksi. Valtion tuen perus
teita ja suuntaamista vesihuollon kokonaisra
hoitusta ja vesihuoltopalvelujen tarjontaa aja
tellen ei ole käsitelty kokonaisuudessaan vuo
den 1970 jälkeen. Säädöksiin tehtyjen muutos
ten lähtökohtana on 1980-luvulla ollut muun
muassa haja-asutuksen vesihuollon tukemi
nen. Säädöksissä ei ole esteitä erityistilantei
sun varautumista palvelevan rakentamisen tu
kemiseen, sillä näitä toimenpiteitä ei voida
ei-ottaa vesihuoltolaitosten tavanomaisista
tehtävistä.

6.3 TEKNIIKKA

ENNUSTEIDEN TOTEUTUMINEN. Viinie
aikoihin saakka on vesihuollon suunnittelus
sa voitu otaksua veden käytön kasvavan. Kas
vun jatkuessa veden käytön tarkka ennusta
minen ei ole ollut tarpeen, sillä kasvun odotet
tua nopeampi tai hitaampi kehitys on johtanut
ainoastaan investointien ajoituksen muuttami
seen. Tulevaisuudessa veden käytön kasvu on
ilmeisesti vähäistä ja ainakin muuttotappioalu
eilla veden käyttö voi päinvastoin huomatta

vastikin vähentyä. Jotta virheinvestoinneiltaja
mahdollisesta ylikapasiteetista aiheutuvilta
käyttöongelrnilta vältyttäisiin, teknisten ratkai
sujen mukauttarnismahdollisuuksiin olosuhtei
den muuttuessa on kiinnitettävä lisääntyvää
huomiota.

JOHTOVERKKOJEN KUNTO. Koska joh
toverkot edustavat suurinta osaa vesihuolto
laitosten pääoma-arvosta, niiden riittävän aikai
seen saneeraamiseen on kiinnitettävä päähuo
mio. Verkostojen kunnon an’iointimenetel
mien kehittymättömyys aiheuttaa sen, että osa
päätöksenteossa tarvittavaa taustatietoa jää
saamatta ja päätöksenteko perustuu lähinnä
kokemuksen antamaan tuntumaan. Verkosto
jen korjausmenetelmät kehittyvät, mutta ke
hityksen nopeus riippuu siitä, paljonko alan tut
kimukseen ja tuotekehittelyyn panostetaan.

KORROOSIO. Maaperän happamoituminen
huonontaa raakaveden laatua ja lisää vesijoh
tojen ja viemäreiden sekä sisäistä että ulkois
ta korroosioriskiä. Haittojen vähentämiseksi
on vesihuoltolaitteiden ja kiinteistöjen vesika
lusteiden materiaaleihin kiinnitettävä enene
vää huomiota. Ongelmallisinta korroosiontor
junta on kiinteistökohtaisessa vesihuollossa ja
pienissä yhteisissä vesilaitoksissa, joissa veden
alkaloinnin luotettava järjestäminen on vai
keaa.

RAAKAVEDEN LAADUN TURVAAMI
NEN. Vesilaitokset tarvitsevat radioaktiivisen
laskeuman varalle erityisiä toimenpiteitä, jot
ka ovat joko laskeurnalta suojattu vesilähde tai
riittävä valmius poistaa radioaktiivisia aineita
erityisprosessein. Suojattu vesilähde merkit
see riittävän paksujen peitekerrosten suojaa-
maa pohjavettä, jota on saatava mahdollisim
man lähelle laitoksen normaalia käyttöä vas
taava määrä.

Vaikka monimutkaisilla vedenkäsittelyme
netelmillä pystytään huonostakin raakavedes
tä valmistamaan käyttökelpoista talousvettä,
menetelmät ovat kalliita ja monimutkaisuudes
saan vaikeita hallita. Suuntaus niin Suomessa
kuin muuallakin on tästä sekä ympäristön jat
kuvasta kemikalisoitumisesta johtuen ollut
pai-haiden mahdollisten raakavesilähteiden
käyttöön.

JÄTEVESIEN KÄSnTELY. Yhdyskuntajäte
vesien käsittelyssä poistetaan noin 90 prosent
tia orgaanisesta aineesta lähinnä biologisin me
netelmin ja fosforista kerniallisesti. Sen sijaan
typestä poistetaan vain kolmannes, vaikka se
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on yksi jätevedessä olevista keskeisistä hait
tatekijöistä. Käsitellyssä jätevedessä typpi on
pääosin tuotannolle helppokäyttöisessä muo
dossa. Nitrifioinnin toteutusta jäteveden käsit
telyssä edellyttävät vaatimukset tulevat yleis
tymään. Lähtökohtana jätevedenpuhdistamon
suunnittelussa ja käytössä tulee olemaan ai
nakin ympärivuotisen, mahdollisimman häiri
öttömänja täydellisen nitrifioinnin toteutus. Li
kimain 70 prosentin typenpoistoon 10—15 vuo
den kuluttua on varauduttava ennen kaikkea
Etelä-Suomen suurimmissa rannikkokaupun
geissa ja sellaisissa sisämaan puhdistamoissa,
joissa on joka tapauksessa tarpeen nitrifikaa
tio.

Suurin osa biologisista puhdistamoista on
mitoitettu vain helpoimmin hajoavan orgaani
sen aineen poistoon. Typen poiston tehosta
miseksi tarvitaan nitrifioinnin lisäksi anoksi
nen denitrifiointivaihe, jossa mikrobit liuen
neen hapen puuttuessa käyttävät happilähtee
nä nitraattia pelkistäen sen ilmakehään pois
tuvaksi kaasuksi. Tavanomaisen aktiivilietelai
toksen tehostaminen nitrifioivaksi edellyttää
yleensä esikäsittelyn täydentärnistä ja puhdis
tamon laajentamista biologisen vaiheen kuor
mituksen pienentämiseksi.

Fosforin poistotavoitteet on saavutettavissa
nykyisin menetelmin käyttämällä yksinkertais
ta, hyvät toiminta- ja käyttöominaisuudet täyt
tävää rinnakkaissaostusprosessia sekä biolo
gisella ravinteiden poistolla. Edellytyksenä on
lisäksi, että liukoisen fosforin pitoisuus, käsi
tellyn jäteveden kiintoainepitoisuus ja lietteen
fosforipitoisuus pidetään pieninä asianmukai
sen esikäsittelyn, saostuksen toteutuksen ja
muun prosessisäädön avulla.

Yhdyskuntien viemäreihin johdettavien te
ollisuusjätevesien esikäsittelylle asetetaan tu
levaisuudessa tehostettuja vaatimuksia. Vie
märiin johdettavia aineita ja niiden määriä
koskevia rajoituksia tiukennetaan puhdistus
prosessien hallinnan parantamiseksi ja jäteve
sien mahdollisesti sisältämien raskasmetallien
ja myrkyllisten aineiden vuoksi, koska ne vai
keuttavat myös lietteiden hyötykäyttöä.

KANSAINVÄLISET VAATIMUKSET. Eu
roopan yhdentymisen päämääränä on poistaa
kaupan esteet Euroopan maiden väliltä vuo
teen 1992 mennessä. Tämä voi heijastua Suo
messa muun muassa vesijohtoveden laatuvaa
timuk-siin. Esimerkiksi torjunta-aineiden esiin
tymistä vedessä on meillä tutkittu vähän, mutta
nämäkin tulokset osoittavat, että raakavesissä
esiintyy EY:n raja-arvot ylittäviä pitoisuuksia.
Aineen luonteesta riippuen ne joko poistuvat

vedenkäsittelyprosessissa tai läpäisevät sen.
Eräiden yleisesti käytettyjen torjunta-aineiden
esiintyminen vedessä edellyttäisi joko aineiden
käytön rajoittamista tai veden käsittelyn tehos
tamista. Myös yleiseurooppalainen standardi
sointi ja julkisia palveluja koskevat säädökset
vaikuttavat vastaisuudessa vesi- ja viemärilai
tostoimintaan.

6.4 TALOUS- JA
MAKSUPOLITIIKKA
Suomessa vesihuollon rahoituksen lähtökoh
tana pidetään täyden kustannuskatteen peri
aatetta, jolloin hyödynsaaja eli liittyjä vastaa
hyödyn hankkirnisesta aiheutuneista kustan
nuksista, eli tässä tapauksessa käyttöveden
hankinnasta ja jätevesien viemäröinnistä aiheu
tuvista kustannuksista. Vesiensuojelun puolel
la vastaavaa periaatetta kutsutaan aiheuttamis
periaatteeksi, joka merkitsee vesiensuojelu
kustannusten asettamista likaajien kannetta
viksi.

Kunta tai vesihuoltoyhtymä perii kustannus
ten kattamiseksi vesi- ja jätevesimaksuja. In
vestointien rahoittamiseen ja mahdollisen ali
jäämän kattamiseen joudutaan käyttämään
muita rahoituslähteitä, joita ovat lähinnä ylei
set luottolaitoslainat ja kunnilla verotulot. Li
säksi valtio on jo 1950-luvulta lähtien osallis
tunut vesihuollon perusinvestointien rahoituk
seen.

Taloudellista keskustelua haittaavat erimie
lisyydet täyskatteisuuden määrittely- ja lasken
tatavasta. Erityisesti keskustelua aiheuttavat
laskennalliset erät: poisto ja korko. Määritte
lytavasta riippumatta pyrkimyksenä tulisi olla
tuloksen seurantaan soveltuvaja investointien
tasaista rahoitusta palveleva laskentatapa.
Laitoksen kannalta tavoitteena on, että mak
sutuotoilla pystytään rahoittamaan käyttöme
not ja pääomakustannukset. Vesihuoltopalve
lujen käyttäjien kannalta maksujen suuruus ja
vuotuiset muutokset tulisi pitää kuluttajille
kohtuullisina.

Kunnallisille liikelaitoksille on perinteisesti
asetettu taksapoliittiseksi tavoitteeksi täyskat
teisuus, mutta taksapäätöstä tehtäessä tavoite
on usein unohdettu. Hintojen on turvattava
myös pitkällä aikavälillä laitoksen kehittämi

47



nen ja laitteiden kunnon säilyttäminen. Talou
dellisen liikkumavaran mahdollistamiseksi
laitos voi tuottaa kohtuullista ylijäämää, mutta
kilpailulainsäädännön mukaan on laitonta tu
kea veroäyrin hintaa vesi- ja jätevesimaksuil
la. Alikatteisuuden seurauksena asutus voi
tukea teollisuutta ja eräitä palvelutoimintoja ja
vesihuollon ulkopuolella olevat sen palveluis
ta nauttivia.

Kun vesihuolto on pääomavaltainen ja muu
toinkin runsaasti kiinteitä kuluja sisältävä ala,
on osa laitoksista ottanut tämän huomioon tak
sarakenteessaan perimällä vuotuista perus
maksua ja kulutuksesta riippuvaa vedenkulu
tusmaksua. Maaseutualueilla toimivissa laitok
sissa, joissa johto-osuudet kiinteistöä kohti
saattavat olla hyvinkin pitkät, perusmaksulla
turvataan laitoksen taloudellinen valmius teh
tävänsä hoitamiseen. Kun vesijohtoverkkoon
liittyneiden kiinteistöjen vedenkulutus saattaa
olla hyvinkin pientä ja myös vapaa-ajan asun
tojen liittyminen yleistyy, perusmaksulla voi
daan kohdistaa verkoston ylläpitokulut kaikil
le liittyjille oikeudenmukaisemmin kuin pel
källä kulutusmaksulla.

Jos toisaalta vesihuoltolaitoksen maksut ja
kautuisivat tarkasti kustannuksista laskettuun,
kiinteään perusmaksuun ja kulutuksesta riip
puvaan kulutusmaksuun, saattaisi seuraukse
na olla, että tavoiteltava säästäväisyys veden
käytössä kärsisi. Taksarakenteen tulisi joka
tapauksessa olla niin herkkä kulutuksen vaili
teluille, että asukasta kohti lasketun kulutuk
sen muutoksista johtuvia investointeja ja käyt
tömenoja voitaisiin sillä säädellä.

KÄYUFÖKUSTANNUKSETO Vesi- ja viemä
rilaitosten käyttökustannukset kasvoivat 1970-
luvulla nopeasti toisaalta jätevedenpuhdistuk
sen tehostumisesta johtuen ja toisaalta ener
gian hinnan vaikutuksesta. Vielä 1980-luvulla
kin on laitosten tehostunut hoito lisännyt eri
tyisesti palkkakustannuksia. Käyttökustannuk
sissa ei kuitenkaan 1990-luvulla todennäköises
ti ole odotettavissa yhtä jyrkkiä muutoksia.
Palkkakustannusten nousu voidaan korvata li
säämällä laitosten automatisointia ja tehosta
malla käsittelyprosesseja. Energian hintakehi
tys saattaa vuosikymmenen loptilla aiheuttaa
vesi- ja jätevesimaksujen korotuspainetta. Eri
tyisesti energian tuotannon ympäristövaikutus
ten heijastuminen energian hintaan saattaa olla
merkityksellinen myös vesi- ja viemärilaitos
ten käyttötaloudelle.

INVESTOINTIEN RAHOITUS. Vesihuolto
laitosten maksutuloilla tulisi noudatettaessa

täyden kustannuskatteen periaatetta ja aiheut
tamisperiaatetta kattaa sekä käyttömenot että
korvaus- ja uusinvestoinnit. Maksuista päätet
täessä ovat usein vaikuttamassa muutkin syyt
kuin vesihuoltolaitoksen rahoitustarpeet, jol
loin laitoksen tulot eivät riitä ainakaan inves
tointihuippujen rahoitukseen. Korosteftaessa
vesihuoltolaitoksen liikelaitosluonnetta olisi
varauduttava järjestämään muita sektoreita pal
velevien, liiketaloudellisesti kannattamatto
mien investointien rahoitus muutoin kuin mak
surahoituksella. Päätettäessä vesihuoltolaitok
sen palvelutasotavoitteista on samalla selvitet
tävä, miltä osin vesihuoltolaitoksen on mah
dollista suoriutua investoinneista maksuihin
perustuvalla tulorahoituksella.

VARAUTUMINEN POIKKEUSTILANTEI
SIIN. Vesihuollon kriisivalmiuden parantami
seksi vesihuoltolaitosten tulisi ensisijaisesti
varmistaa vedenhankintansa ainoan tai par
haan vedenottamon mahdollisesti pilaantues
sa. Vesilaitokset joutuvat tällöin investoimaan
uusiin vedenottamoihin sekä syöttö- ja yhdys
vesijohtoihin. Nämä eivät ainakaan lyhyellä
aikavälillä ole useinkaan laitosten oman talou
den kannalta tuottavia investointeja, sillä
maksutulot eivät yleensä näistä hankkeista
suoraan lisäänny.

VALTION RAHOITUKSEN PMNOPIS
TEET. Kun valtio on tähän asti osallistunut
vesihuoltoinvestointien rahoitukseen, perus
teina ovat olleet sosiaaliset ja varallisuusteki
jät, alue- ja työllisyyspoliittiset tekijät, pyrki
mys taloudellisuuteen tukemalla laitosten yh
teistoimintaa sekä vesiensuojelulle asetettujen
erityisvaatirnusten toteuttaminen. Periaatteet
on luotu tilanteissa, jossa vedenhankinnan sa
moin kuin vesiensuojelun peruspalveluissa on
ollut huomattavia puutteita sekä taajamissa
että haja-asutusalueilla. Palvelujen luominen
kohtuullisin kustannuksin olisi tuskin kaikis
sa tapauksissa onnistunut ilman valtion tukea
samassa laajuudessa kuin 1970- ja 1980-luvul
la on toteutunut.

Ympäristön tilassa tapahtuneet muutokset
asettavat uusia vaatimuksia myös vesihuollon
järjestämiselle ja valtion tukea tarvitaan varau
tumisessa näihin muutoksiin. Taajamien pe
ruspalvelujen tuottamisen sijasta valtion tulisi
suunnata voimavaroja talousveden laadun pa
rantamisen, poikkeusolojen ja muiden erityis
tilanteiden vesihuollon turvaamisen sekä eri
tyisten vesiensuojelullisten vaatimusten edel
lyttämien investointien rahoitukseen. Valtion
tuella voidaan painottaa vesistön erityisten
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käyttö- ja suojeluarvojen huomioonottamista,
jätevesilietteen hyötykäyttöä, uusien teknisten
ratkaisujen kokeilua ja haja-asutuksen perus
palveluiden turvaamista.

6.5 KOULUTUS-, TIEDOTUS
JA VALISTUSTOIMINTA
Vesihuolto on voimakkaasti muista yhdys
kunnan toiminnoista riippuva ja niihin vaikut
tava toiminto. Muun muassa yhdyskuntasuun
nittelu ssa ja rakennustoiminnassa tehdään
päätöksiä, joilla vaikutetaan vesihuollon ratkai
sumahdollisuuksiin. Kaavaa laadittaessa, ra
kennuslupaa tai jopa yleisötilaisuuden järjes
tämislupaa myönnettäessä tehdään vedenhan
kintaan, viemäröintiin ja vesiensuojeluun koh
distuvia päätöksiä. Vesihuollon ammattilaisten
kouluttamisen ohella asetetaan tulevaisuudes
sa yhä suurempia vaatimuksia tiedonvälityk
selle, joka kohdistuu vesihuoltopalvelujen
käyttäjiin, yhdyskuntasuunnittelijoihin ja po
liittisiin päättäjiin.

Vesihuoltoalalla työskentelee noin 15 000
henkilöä, joista noin 8 500 on yleisten vesi- ja
viemärilaitosten ja noin 6 500 muiden työnan
tajien palveluksessa. Yleisten vesilaitosten vas
taavista hoitajista lähes kaikki ja merkittävä osa
muista laitoksen hoitoon osallistuvista työnte
kijöistä on 1980-luvulla saanut lääkintöhallituk
sen edellyttämään pätevyyteen riittävän alan
koulutuksen. Viemärilaitoksissa ja jäteveden
puhdistamoilla tilanne ei vielä ole yhtä hyvä,
koska puhdistamon hoitajien pätevyyssuositus
annettiin vasta 1980-luvun puolivälissä.

Keskiasteen koulunuudistuksen toteutumi
nen mahdollistaa tehtäviin soveltuvan perus
koulutuksen tarjonnan alalle, mutta vesihuol
toon erikoistuminen ja alalle hakeutuminen on
sattumanvaraista. Alalle hakeutumisen edistä
miseksi olisi tiettyjen oppilaitosten ohjelmiin
sisällytettävä työharjoittelua veden- tai jäteve
denpuhdistamoilla tai vesijohto-ja viemäriverk
koon liittyvissä rakentamis- ja kunnossapito
tehtävissä.

Vesihuoltoalan tehtävissä toimivista merkit
tävän osan erityisesti maalaiskunnissa muo
dostavat alimman korkea-asteen koulutuksen
saaneet insinööritutkinnon suorittaneet hen
kilöt. Tehtäviin hakeudutaan tie- ja vesiraken
tiuksen tai yhdyskuntatekniikan linjoilta, joi-

den opiskelijamäärät ovat vastanneet vesi
huoltoalan tarvetta. Alalla tarvitaan myös kone-
ja sähköinsinöörejä, joiden opetusohjelmiin
tulisi sisällyttää vesi- ja ympäristötietoutta.

Vesihuoltoalan korkeakouluopetusta anne
taan pääasiassa teknillisissä korkeakouluissa
ja yliopistojen teknillisissä tiedekunnissa. Li
säksi vesihuoltoala tarvitsee muun muassa
mikrobiologian, toksikologian, kemian, poh
javesitekniikan ja geologian erikoisasiantunti
joita. Vesihuollon asettamien vaatimusten
ymmärtäminen edellyttää myös näiltä erikois
asiantuntijoilta yleistietoja vesihuollosta.

Vesitekniikan opetukseen hakeutuvien mää
rät ovat vaihdelleet 1970- ja 1980-luvuilla voi
makkaasti. Kun vesihuoltoalan työpaikkamää
rä on suhteellisen pieni ja suuri osa paikoista
on täytetty 1970-luvulla, on alan työllisyystilan
ne ollut 1980-luvulla ajoittain heikko. Vesitek
niikkaa opiskelemaan on hakeutunut viime
vuosina melko vähän opiskelijoita. Ottaen
huomioon työssä olevien homogeeninen ikä
rakenne ja vesihuoltoalan kansainväliset teh
tävät olisi vesihuoltoon erikoistuvien koulutus-
määrä saatava pidetyksi noin 10—20 valmistu
van diplomi-insinöörin suuruisena vuosittain.
Lisäksi alalle erikoistuu myös muiden koulu
tusalojen opiskelijoita, kuten puunjalostus-,
kemisti- ja prosessi-insinööriksi opiskelevia.

Täydennyskoulutuksessa vesihuoltoalalta
tai-jolla oleva opetusmateriaali on hajanaistaja
sen ylläpito sattumanvaraista, kunkin opetta
jan tai asiantuntijan harrastuksesta riippuvaa.
Koulutustilaisuuksista tiedottaminen hoide
taan yleensä ammattilehtien kautta tai työpai
koille kohdistuvana. Suurin ongelma täyden
nyskoulutuksessa on koordinoinnin puute,
joka on johtanut myös koulutustilaisuuksien
sisällöllisen tason alenemiseen. Koulutuksen
suunnittelussa ei riittävästi selvitetä tarvetta ja
koulutuksen kohderyhmä on usein määritel
ty liian väljästi. Ympäristöministeriön kokoa
maan esitteeseen ympäristönsuojelun täyden
nyskoulutustilaisuuksista sisältyy tietoja myös
vesihuoltoalan täydennyskoulutuksesta, joka
koskee jätevesien johtamista ja käsittelyä.
Esitteestä puuttuvat kuitenkin kaikki veden
hankintaa käsittelevät kurssit.

Täydennyskoulutusta on riittävästi, mutta
kurssien osanottajamäärät jäävät niin pienik
si, että säännöllisen, pitkäjänteisen koulutuk
sen järjestäminen vaarantuu. Oppisopimus
koulutusta voitaisiin käyttää merkittävästi
nykyistä useammin vesi- ja viemärilaitosten
ammattihenkilöstön turvaajana.

Vesi- ja viemärilaitosten, kuntien, terveys
viranomaisten sekä vesi- ja ympäristöviran
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omaisten on tehostettava tiedotustoimintaan
sa kuluttajille talousveden laatua ja määrää
sekä jätevesien johtamista ja käsittelyä koske
vissa asioissa. Vesihuollon asiantuntijoilta
edellytetään nopeiden toimenpiteiden ohella
luotettavia ja ymmärrettäviä vastauksia asuk
kaille kaikissa vesihuoltoa koskevissa ongel
matilanteissa. Kuluttajien vastuuta ja vaikutus-
mahdollisuuksia voidaan parantaa lisäämällä
tiedotusta ja valistusta vesihuollosta.

Haja-asutusalueiden asukkaiden mahdolli
suuksia parantaa vesihuoltoaan voidaan mer
kittävästi edistää lisäämällä tiedotusta ja valis
tusta vesihuollon ongelmista ja niiden poista
miseksi käytettävissä olevista keinoista. Kun
nallisten vesineuvojien käyttö, jota on kokeil
tu haja-asutuksen vedenhankinnan kehittämis
projektin yhteydessä, vedenhankinnan suun
nittelussa ja toteutuksessa antaa mahdollisuu
den tehostaa myös yleistä tietämystä vesi-
asioista.

6.6 TUTKIMUSTOIMINTA
Vesi)iuo]lon tutkimustoiminnan ongelmia ovat
tutkimusvarojen niukkuus ja toiminnan lyhyt
jännitteisyys sekä koordinoinnissa, tiedonku
lussa ja koulutuksessa esiintyvät heikkoudet.
Alan tutkimuksen yhteensovittaminen ei vai-
takuu nallisena tehtävänä kuulu selvästi mille
kään tutkimuslaitokselle.

Ajankohtaisia tutkimusalueita ovat 1990-
luvun alussakin pohjavesien suojelu ja käyttö,
juomaveden terveydellisyys, vesilaitosten toi
mintavarmuus, jätevedenpuhdistamojen toi
minnan tehostaminen, jätevesi- ja sakokaivo
lietteet, haja-asutuksen ja pienten yksikköjen
jätevesihuolto, vesihuoltoverkkojen saneeraus
ja vesihuoltolaitosten korroosiokvsymykset.
Lisäksi tutkimusta tarvitaan vesihuoltolaitos
ten käyttötalouden sekä hankkeiden ja toimen
piteiden kokonaisvaikutusten tarkastelun
avuksi.

Keskeisimmäksi tutkimusalueeksi on nous
sut juomaveden terveydellisyys ja sen turvaa
minen. Tavoitteena on raakaveden käsittelys
sä käytettävien kernikaalien määrän vähentä
minen. Biotekniikan mahdollisuudet raakave
sien käsittelyssä tulisi selvittää. Kemikaaleis
ta veden puhdistuksessa tuskin päästään kos
kaan kokonaan eroon. Desinfiointiin tarvitta

van kloorin määrä tulisi kuitenkin saada mah
dollisimman pieneksi.

Turvallista vedenhankintaa uhkaavat vesis
töjen rehevöityminen ja siitä aiheutuvat levä
haitat sekä pohjavesien happamoituminen.
Molemmat merkitsevät vaativia haasteita ve
sihuollon tutkimukselle, jonka keskeisiä tee
moja ovat yhdyskuntien ja metsäteollisuuden
jätevesien ravinteiden poiston tehostaminen
sekä pohjavesikierron mallintaminen.

Tärkeinä keinoina vesihuollon tutkimuksen
edistämisessä on nähty erityisesti eri osapuol
ten välisen yhteistyön lisääminen, monitietei
syyden omaksuminen, kansainvälisyyteen täh
tääminen, tutkijakoulutuksen kehittäminen,
rahoituksen keskittäminen laajoihin, monivuo
tisiin tutkimushankkeisiin ja tiedottamisen pa
rantaminen. Vesialan tutkimuksen kehittämis
ohjelmat, joita on laadittu 1980-luvun lopulla,
esittävät toimenpiteitä myös vesihuoltoon ja
pohjavesiin kohdistuvalle tutkimukselle.

Alan tutkimusrahoituksessa ei ole 1980-lu
vulla tapahtunut merkittävää kasvua, mikä on
huolestuttavaa vesihuollon merkitys huomi
oon ottaen. Man tutkimuksen taso on noussut
yhtäältä ongelmien vaateliaisuustason kasvus
ta johtuen ja toisaalta lisääntvneiden kansain
välisten yhteyksien ansiosta.

6.7 VESIHUOLTO
PÄLVELUIDEN
KEHITYSENNUSTEET
Suomen väestön ja elinkeinorakenteen kehi
tyksestä esitetyt arviot ovat lähes yksimielisiä
vakaan väestökehityksen jatkumisesta lähivuo
sikymmeninä. Väkiluvun arvioidaan vielä nou
sevan noin viiteen miljoonaan asukkaaseen
vuosituhannen vaihteeseen mennessä. Tämän
jälkeen väestön on ennustettu vähenevän no
peasti jopa lähes 4,5 miljoonaan vuonna 2030.
Ennusteet eivät kuitenkaan ota huomioon
mahdollisen inaahanmuuton vaikutuksia.
Väestön ikärakenteen arvioidaan muuttuvan
siten, että vanhusten määrä lisääntyy ja lasten
ja nuorten määrä vähenee. Perheiden koko
pienenee ja samalla kotitalouksien lukumäärä
kasvaa. Arvioitaessa vesihuoltopalveluiden
kehitystä 2000-luvulla on nämä väestössä ta
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pahtuvat muutokset otettava huomioon.
Yleisten vesilaitosten palveluja käyttävien

asukkaiden määrä on 1980-luvulla kasvanut
keskimäärin 61 000 asukasta vuodessa. Vie
märilaitosten liittyjärnäärien kehitys on ollut
hieman hitaampaa ja vuotuinen kasvu on ollut
keskimäärin 54000 asukasta vuodessa. Veden-
kulutus on kasvanut 12,3 m/s:sta 13,3 m1/s:iin
ja asukasta kohti lasketiit veden ominaiskulu
tus on laskenut 297 l/as.d arvosta 281 1/
as.d:aan. Pohjaveden osuus käytetystä vedes
tä on kasvanut 1980-luvulla 44 prosentista 52
prosenttiin.

Yleisten vesihuoltolaitosten liittyjämäärien
kasvu hidastunee tulevaisuudessa luonnollisis

ta syistä. Ominaiskulutuksen kehitys riippuu
vesikalusteiden ominaisuuksista, kulutustottu
muksista ja vesilaitoksiin liittyneen teollisuu
den vedenkäytön kehityksestä. Pohja- ja teko
pohjaveden osuuden kasvun rajan muodosta
vat suurten kaupunkiseutujen pohja- ja teko
pohjaveden käyttöön siirtymismahdollisuudet.

Jätevesikuormitukselle asettaa vuodelle
1995 valtioneuvoston periaatepäätös tavoiteai
vot BOD7:n ja fosforin osalta. Vuosille 2000 ja
2010 esitetyt arvot on laskettu olettamalla, että
ominaiskuormitus BOR:n suhteen ei muutu,
mutta puhdistustaso nousee. fosforin suhteen
on lisäksi oletettu, että ominaiskuormitus asu
kasta kohti laskee.

Taulukko 3. An7io yhteisten vesihuoltolaitosten palvelujen tarjonnan kehityksestä vuoteen 2010
mennessä.
Table 3. The estimate of the development in water and sanitation services by the year 2010.

Vuosi 1988 1995 2000 2010
Year

Väestö 4 955 5 020 5 010 4 950
Foputation
100t) as. inh.

Vesilaitosten liittyjämäärä 4 075 4 400 4 600 4 650
Number ofpeop!e served by water works
1000 as. inh.
% väestöstä ofpopulation 82 88 92 94

Viemärilaitosten liittyjämäärä 3 721 4 050 4 300 4 450
Number ofpeople served by water works
1000 as. mli.
% väestöstä ofpopulation 75 81 86 9t)

Oininaiskulutus 281 28t) 280 260
l/as.cI t/p.d
Daity per capita water consurnption

Pohja- ja tekopohjaveden OSUUS % 52 57 60 70
Proportion of natural
and aflificial groundivater used (%)

Jätevesikuormitus t7a
Wastewater toading t/a
. BOD 11 800 8 20t) 6 700 < 6 700
‘ fosfoi4 (P) 500 400 300 < 300
O typpi (N) 14 600 14 800 12 400 < 12 400
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7.1 VESIHUOLLON
YLEISTÄVOITfEET
Kansainvälisen vesihuollon vuosikymmenen
tavoitteena on ollut turvata kaikille maapallon
asukkaille puhdas juomavesi ja kunnolliset
käymäläolot vuoteen 1990 mennessä. Suomes
sa vesihuolto on ollut kansainvälisesti korke
alla tasolla jo vuosikymmenen alussa. Erityi
sesti kehitysmaiden vesihuoltotilanteeseen ja
tavoitteisiin verrattuna voidaan katsoa, että
Suomessa on kaikilla saatavissa hyvää juoma
vettä ja terveydelliseltä kannalta kunnolliset
käymälät. Vesihuollon kehillämistavoitteet ja
tulevaisuudessa ratkaistavien ongelmien luon
ne ovat Suomen kaltaisessa kehittyneessä
maassa toisenlaiset kuin kehitysmaissa, joiden
vesihuoltoa vesihuollon vuosikymmen on var
sinaisesti pyrkinyt edistämään.

Työryhmä on laatiessaan ehdotusta vesi-
huollon suuntaviivoiksi asettanut Suonien ve
sihuollon kehittämisen yleistavoitteiksi:

1 Kaikkien asukkaiden tulee saada riittäväs
ti hyvää talousvettä kohtuullisin kustannuk
sin.

II Vesihuoltoa uhkaavat ympäristönmtiu
tokset ehkäistään.

III Jätevedet aiheuttavat mahdollisimman
vähän ympäristöhaittoja.

Talousveden hankinnasta ja jätevesien joh
tamisesta ja käsittelystä voivat huolehtia vesi-
ja viemärilaitokset tai haja-asutusalueilla myös
asukkaat itse kiinteistökohtaisin vesihuoltorat
kai suin. Yleistavoitteita on jäljempänä täsmen
netty yhteiskunnalle, yleisille vesihuoltolaitok
sille, haja-asutuksen vesihuollolle sekä vapaa-
ajan asutuksen vesihuollolle asetetuilla yksi
tyiskohtaisemmilla tavoilleilla.

7.2 YHTEISKUNNAN
TEHTÄVÄT VESIHUOLLON
KEHITFÄMISESSÄ
Vesihuollon turvaamiseksi on yhteiskunnan
kyettävä varmistamaan vesihuollon tarvitse
mat voimavarat, joita ovat muun muassa kel
vollinen raakavesi, ammattitaitoinen henkilös
tö, riittävät taloudelliset toimintaedellytykset
sekä tarvittavat tutkimusresurssit.

Vedenhankintaan käytettävän raakaveden
tulisi olla laadultaan mahdollisimman hyvää.
Raakaveden laadun turvaaminen edellyttää
sekä laaja-alaisten että paikallisten, haitallisten
ympäristönmuutosten torjumista. Vedenhan
kinta tulisi saattaa erityisasemaan muihin

7 Työryhmän ehdotus
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maan- ja vesienkäyttömuotoihin nähden. Uu
siutumattomaan luonnonvaraan kohdistuva
maa-aineksen otto harjualueilla voi vaarantaa
tai lopettaa kokonaan pohjaveden käytön, jos
sa itsessään on kysymys uusiutuvan luonnon
varan hyödyntämisestä.

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden
ja pysyvyyden turvaaminen merkitsee alan
koulutuksen ja palkkausedellytysten ylläpitä
mistä kilpailukykyisinä muihin sektoreihin ver
rattuna myös kilpailun työvoimasta kiristyes
sa.

Vesihuoltoalan tutkimus on pitkäjänteistäja
palvelee yleistä etua. Yhteiskunnan velvolli
suus on osoittaa riittävät aineelliset voimava
rat alan tutkimukseen.

Kunnan toteuttamisvastuu yhdyskuntien ve
sihuollon järjestämisessä on määritelty vesi-
ja viemärilaitoslaissa. Vesihuollon taloudellis
ten toimintaedellytysten turvaaminen merkit
see sitä, että vesihuoltolaitokset kattavat vesi-
ja jätevesimaksutuloilla käyttö- ja pääomaku
lunsa tai että vesihuoltoon osoitetaan riittäväs
ti julkisia varoja.

Valtion tehtävät vesihuollon toimintaedel
lytysten turwaamisessa ovat pääasiassa ter
veys-, vesi- ja ympäristöviranomaisten vastuul
la. Terveysviranomaisilla on päämääränä ve
den terveydellisen laadun turvaaminen, mikä
edellyttää toimenpiteitä raakaveden laadun
seurannasta talousveden käsittelyyn sekä
veden kanssa kosketukseen joutuvien ainei
den ja materiaalien laadun tarkastamiseen.

Vastuu vedenhankinnan ja vesivarojen suo
jelun yleisestä kehittämisestä kuuluu vesi- ja
ympäristöhallinnolle. Vesihuollon edistäminen
merkitsee osallistumista laaja-alaisten yhteis
hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen, ve
sihuollon ja vesiensuojelun tutkimukseen ja
kehittämiseen sekä alan koulutukseen. Yhtä
tärkeän tehtäväalueen muodostavat kansain
välisen kehityksen seuranta ja vesihuoltotek
nisten toimenpiteiden soveltaminen Suomen
oloihin.

7.3 YLEISET VESI- JA
VIEMÄRILAITOKSET
Yleisten vesi- ja viemärilaitosten kehittämises
sä on työryhmän mielestä pyrittävä seuraaviin
tavoitteisiin:

O Yhdyskuntien vedenhankintaan tulee
käyttää niin hyvää raakavettä kuin tekni
sesti ja taloudellisesti on mahdollista.

O Kotitalouksien tulee saada vesijohdosta
laadultaan kaikkiin tavanomaislin käyttö-
tarkoituksiin soveltuvaa vettä, mikä tulee
varmistaa riittävän tehokkaalla vedenkä
sittelyllä.

O Veden käytössä tulee pyrkiä säästäväisyy
teen.

O Vesihuollon tulee olla jatkuvasti toimin
takunnossa siten, ettei vedenjakelussa ja
viemäröinnissä ole haitallisia katkoksia
eikä jätevesiä pääse käsittelemättöminä
vesistöön.

O Vesihuoltolaitosten tulee palvella kulut
tajia tehokkaasti ja taloudellisesti.

O Jätevesien käsittelyyn tulee soveltaa pa
rasta taloudellisesti käyttökelpoista tek
niikkaa, joka valitaan purkuvesistön vaa
timukset huomioon ottaen.

O Jätevesien ja jätevesilietteiden käsittelys
sä tulee turvata lietteiden sijoittaminen
hyötykäyttöön.

O Vesihuollossa tulee jätevesien ja liettei
den ympäristövaikutusten lisäksi ottaa
huomioon myös jakelu-, keräily- ja käsit
telytounenpiteiden muut ympäristövai
kutukset. Erityisesti energian ja kemikaa
lien käytöstä aiheutuvia ympäristöhaitto
ja tulee pyrkiä vähentämään.

Vesi-ja viemärilaitostoiminnassa on keskeis
tä pyrkiä turvaamaan toiminnan jatkuvuus
myös tulevaisuudessa. Tämä edellyttää usei
den eri raakavesilähteiden käyttömahdollisuut
ta, vedenjakelun varmistamista yhdysvesijoh
doin, veden- ja jätevesien käsittelyn tehosta
mista sekä riittäviä voimavaroja laitosten sa
neeraukseen. Toiminnan ylläpito ja tehostami
nen tulevat vähitellen laajennusta tärkeämmik
si.

Vesihuoltolaitosten organisaatioita ja toi
mintatapoja kehittämällä, alueellisella yhteis
työllä ja tietotekniikan hyväksikäytöllä voidaan
parantaa laitosten taloudellista tehokkuutta,
lisätä toimintavarmuutta ja parantaa veden
laatua sekä vähentää vastaisuudessa laitosten
riippuvuutta työvoiman saatavuudesta. Samo
ja päämääriä edistävät toiminnan automatisoin
ti ja säätötekniikan hyväksikäyttö vesihuolto
laitosprosesseissa.

Vesihuoltolaitosten yleisen kasvun aikakau
si on päättymässä. Sekä yhdyskuntien että
veden käytön kehityksen ennustaminen on
myös tulevaisuudessa vaikeaa ja laitoskohtai
set erot tulevat olemaan huomattavia. Vesi-
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huoltolaitosten kehittämisessä on tästä syys
tä pantava suuri paino ratkaisujen joustaville
toteutusvaihtoehdoille.

Vesilaitoskapasiteettia on Suomessa raken
nettu kysyntää vastaavasti, eikä yleisesti ole
ollut tarvetta säännöstellä veden käyttöä. Tu
levaisuudessa on harkittava entistä tarkemmin
lisävedenhankintainvestointien taloudellinen
kannattavuus, koska yksikkökustannukset
nousevat ja veden kulutus ei kasva. Lisäinves
toinneilta voidaan välttyä tukemalla veden
säästeliästä käyttöä mm. vesimaksupolitiikal
la ja teknisiä ratkaisuja kehittämällä. Myös
vuotojen vähentämisen taloudellinen merkitys
on tärkeä.

Parantamalla vesihuoltolaitosten mahdolli
suuksia itsenäiseen ja joustavaan päätöksen
tekoon voidaan lisätä niiden valmiuksia vasta
ta tuleviin haasteisiin. Kunnallisten laitosten
keskushallinnosta tulevan ohjauksen tulisi
kohdistua toiminnan suuntaviivojen ja tulos-
tavoitteiden määrittelyyn. Laitoksilta puoles
taan vaaditaan valmiutta oman toimintansa
kehittämiseen alueellisen yhteistyön mahdol
lisuudet huomioon ottaen.

Kunnilla on vastuu vesihuollon peruspalve
lujen jätestämisestäja vesihuoltolaitokset tuot
tavat näitä palveluja. Kuntien tulisi osoittaa
määrärahat mm. sammutusveden hankintaan
ja sosiaalisluonteisten vesihuoltopalveluiden
ylläpitämiseen tai ostamiseen. Laitoksille tu
lee turvata toimintaedellytykset osoittamalla
voimavarat tarpeellisiin saneeraus- ja uusinves
tointeihin.

Laitosten taloudellista tehokkuutta voitaisiin
varmistaa luomalla toiminnan arviointimene
telmiä. Laitosten tulisi kehittää tiedotustoimin
taansa avoimeksi ja eri sidosryhmät huomioon
ottavaksi.

7.4 HAJÄ-ÄSUTUKSEN
\TESIHUOLTO
Haja-asutusalueilla olevan vakinaisen asutuk
sen vesihuollon keskeisimpänä tavoitteena on
saada vesihuollon puutteet poistetuiksi vuo
teen 2000 mennessä ja turvata haja-asutusalu
eilla mahdollisuus saada riittävästi hyvää pai
neellista talousvettä. Haja-asutuksen vesihuol
lon keskeisimmät kehittämistavoitteet ovat
seuraavat:

O Pienimuotoisessa vedenhankinnassa tu
lee pyrkiä hyvälaatuisen pohjaveden käyt
töön.

O Jätevesien viemäröinnissä ja käsittelyssä
tulee erityisesti huolehtia talousveden
hankinnan suojaamisesta jätevesien vai
kutuksilta, koska yleinen ongelma haja
asutualueilla on oman tai naapurin kai-
von pilaaminen.

O Tiiviin haja-asutuksen muodostuminen il
man yhteistä vesihuoltoa tulee estää ra
kennuslain kunnalle antarnilla keinoilla.

O Haja-asutusalueilla tulee pyrkiä yhteiseen
vedenhankintaan silloin, kun se on koh
tuullisin kustannuksin mahdollista eikä
kiinteistökohtaisesti ole hyvää pohjavet
tä riittävästi saatavissa.

O Vesistöjen varrella olevan haja-asutuksen
tulee välttää vesikäymälöitä ellei jäteve
sien käsittelyn tehokkuus vastaa asumis
jätevesien tavanomaista käsittelyä.

O Yksittäisille kotitalouksille tulee kehittää
vesikäymälän korvaavia heippohoitoisia
ja hygieenisiä käymälä- ja jätteenkäsitte
lyratkaisuja.

Haja-asutuksen vesihuollon kehittämisessä
ovat keskeisessä asemassa kunnat. Vesihuol
lon puutteiden poistamisessa ensimmäisen vai
heen muodostaa kuntien vesihuollon kehittä
missuunnitelmien laatiminen, johon valtio osal
listuu rahoittamalla sekä suunnittelua että tar
vittavien pohjavesiselvitysten tekemistä. Haja
asutusalueiden asukkaiden mahdollisuuksia
parantaa vesihuoltoaan voidaan edistää lisää
mällä tiedotusta, valistusta ja neuvontaa vesi-
huollon ongelmista ja niiden poistamiseksi
käytettävissä olevista keinoista. Vesihuollon
puutteiden poistamiseksi on varattava riittävät
määrärahat valtion tulo- ja menoarvioihin.

Haja-asutuksen vesihuollon tulevien tarpei
den ennustaminen on vaikeaa. Siksi vesihuol
lossa toteutettavien ratkaisujen on oltava jous
tavia ja kyettävä sopeutumaan monenlaisiin
olosuhteisiin. Haja-asutuksen vesihuollon pa
rantaminen edellyttää uutta luovaa ja ennak
koluulotonta kehittämistä, koska vesi- ja vie
märilaitoksille kehitetty tekniikka ja suunnit
teluperusteet eivät aina sovellu haja-asutuksen
tarpeisiin.

Haja-asutuksen vesihuollossa ja varsinkin
kiinteistökohtaisessa vesihuollossa on teknis
ten ratkaisujen oltava mahdollisimman toimin
tavarmoja ja helppohoitoisia. Veden- ja jäteve
den käsittelyssä sekä käymälätekniikassa kai
vataan kehitystyötä vielä enemmän kuin ve
den jakelussa ja viemäröinnissä.
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7.5 VAPAA-MAN
ASUTUKSEN VESIHUOLTO

Vapaa-ajan asutuksen laajetessa ja tiivistvessä
aiheutuu vedenhankinnasta ja erityisesti jäte
vesistä yhä lisääntyviä ongelmia. Uudet ratkai
sut ovat tarpeellisia vapaa-ajan asutuksen ve
denhankinnassa sekä jätevesimäärien ja jäte
vesien haittavaikutusten vähentämisessä.
Työryhmän mielestä on vapaa-ajan asutuksen
vesihuoltoa kehitettäessä pyrittävä seuraaviin
tavoitteisiin:

Vapaa-ajan asutuksen vesihuollossa tulee
ensisijaisesti huolehtia ympäristöhaitto

jen estämisestä ja pitää veden käyttö koh
tuullisena.

O Juomaveden laadun tulee myös vapaa-
ajan asutuksen vesihuollossa täyttää ta
lousveclelle asetetut terveydelliset laatu-
vaatimukset.

O Vapaa-ajan asutuksessa tulee välttää ve
sikäyinälöitä, ellei jätevesiä käsitellä yhtä
tehokkaasti kuin muitakin asuiiiisjäteve
sia.

O Tiiviin vapaa-ajan asutuksen edellytykse
nä on alueelle järjestetty yhteinen veden
hankinta, viemäröinti ja jätevesien käsit
tely.
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Vapaa-ajan asumisessa voidaan sallia huo
mattavasfikin alhaisempi vedenhankinnan taso
kuin vakinaisessa asumisessa, mikä saattaa
merkitä juomaveden kuljetusta kaukaakin tai
sen ottamista järvestä tai joesta.

Erilaisten vapaa-ajan keskusten vesihuollol
le asettamat vaatimukset ovat yleensä korke
at, usein korkeammat kuin tavanomaisessa
ympärivuotisessa asutuksessa, varsinkin jäte
vesien käsittelyssä. Vesihuoltokysymyksiä tu
lisikin tarkastella ja periaatteessa ratkaista
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa alueen
rakentamista suunniteltaessa. Kohteen toteut
tajalla tulee olla kokonaisvastuu vesihuollon
rakentamisesta ja käyttötoiminnasta yhtä lail
la kuin muustakin kiinteistöjen huollosta.

Kunnilla on kaavoitusvaltansa ja rakennus
lupamenellelyn kautta mahdollisuus vaikuttaa
vesihuollon huomioon ollamiseen riittävän ai
kaisessa suunnilleluvaiheessa. Kunnilta edel
lytetään tulevaisuudessa entistä tiukempia vaa
timuksia vesihuoltosuunnitelmille ennen va
paa-ajan alueen maankäyttösuunnitelman vah
vistamista tai rakennusluvan myöntämistä.
Näin vältetään sellaiset tiiviit vapaa-ajan asun
toalueet, joiden vedenhankintaa ei kohtuulli
sin kustannuksin voida ratkaista terveydelli
set vaatimukset täyttävästi eikä jätevesiä käsi
tellä ympäristöhaittoja aiheuttamatta.

7.6 TOIMENPIDEOHJELMÄ

7.6.1 Keskeiset kehittämis
toimenpiteet
Edellä olevien tavoitteiden saavuttamiseksi ja
vesihuollon toimintaedellytysten turvaamisek
si pitkällä aikavälillä työryhmä ehdottaa seu
raavaa:

1. Vedenhankintavesistöjen ja pohjavesiva
rojen laadun ja sen muutosten, esimerkiksi
happamoitumisen ja rehevöitymisen, seu
rantaa tehostetaan hyvän talousveden laa
dun turvaamisen edellyttämien toimenpitei
den ennakoimiseksi.

2. Lainsäädäntöä muutetaan siten, että ve
denhankinnalle turvataan erityisasema poh
javesialueilla muihin maankäyttömuotoihin
nähden ottaen huomioon myös veden saan
ti tulevaisuuden tarpeisiin.

3. Ympäristövaikutusten aiwioinnin tulee
olla oleellinen osa sellaisten hankkeiden
suunnittelua, joilla voi olla vaikutuksia ve
den laatuun ja saatavuuteen.

4. Asumisjätevesien sisältämien haitallisten
aineiden poistoa tehostetaan vesistökohtais
ten tarpeiden mukaan sekä vähennetään taa
jamien ulkopuolisten kuormittajien aiheut
tamia ympäristöhaittoja neuvontaa ja tiedo
tusta lisäämällä ja teknisiä ratkaisuja kehit
tämällä.

5. Kunnallisten vesihuoltolaitosten tulosvas
tuuta ja sisäistä päätösvaltaa laitosten kehit
tämisessä ja maksujen määräämisessä lisä
tään, mutta valtuuston tehtävänä on edel
leen asettaa laitoksille riittävän yksilöidyt
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

6. Vesihuoltolaitokset tiedottavat kuluifajil
le toimintaperiaatteistaan palvelujen tarjoa
misessa. Toiminnan taloudellisuuden arvi
oinnin julkisuutta ja kultittajien vaikutus
mahdollisuuksia lisätään.

7. Vesihuoltoalan koulutusta tehostetaan
sekä teknisen kehityksen turvaamiseksi että
ympäristönsuojelu- ja terveysnäkökohtien
huomioon ottamiseksi nykyistä paremmin
laitosten suunnittelussa ja käytössä.

8. Vesihuollon tutkimus- ja kehitystyössä
keskitetään voimavaroja ensisijaisesti vesi-
laitosten raakaveden hankinnassa ja vesiläh
teiden suojaamisessa sekä jätevesien typen
poistossa ja myrkyllisten aineiden poistos
sa käyttökelpoisten ratkaisujen kehittämi
seksi Suomen oloihin soveltuviksi.

9. Valtion tuki vesihuoltoinvestointeihin
suunnataan sellaisiin investointeihin, jotka
edistävät talousveden laadun parantamista
ja poikkeusolojen vedentarpeen turvaamis
ta, erityisten vesiensuojeluvaatimusten ja ve
sistön erityisten käyttö- ja suojeluarvojen
huomioonottarnista, jätevesilietteen hyöty-
käyttöä, uusien teknisten ratkaisujen kokei
lua ja haja-asutuksen peruspalveluiden tur
vaamista.

10. Valtioneuvosto asettaa vesihuollon vuo
sikymmenen jälkeen vesihuollon neuvotte
lukunnan, jonka tehtävänä on edistää eri
osapuolten yhteistyötä ja avustaa ministe
riöitä vesihuoltoa koskevan lainsäädännön
kehittämisessä sekä koulutuksen ja tutki
muksen edistämisessä ja koordinoinnissa.
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7.6.2 Vesihuoltoinvestointien
painopiste 1990-luvulla
Luvussa 5 esitettyjen vesihuollon kehittämis
tarpeiden ja luvussa 6 esitettyjen vesihuollon
kehitysnäkymien perusteella työryhmä ehdot
taa, että 1990-luvulla vesihuoltoinvestoinnit
kohdistetaan seuraaviin toimenpiteisiin:

O Noin 700 000 asukkaan talousveden laa
dun parantaminen Euroopan yhteisön
määräysten edellyttämälle tasolle.

O Noin kahta miljoonaa kuluttajaa palvele
vien vesilaitosten toirnintavarmuuden pa
rantaminen erityisesti kriisivalmiuden
osalta.

O Koko taajamaväestön saattaminen keski
tetyn vesihuollon piiriin, mikä merkitsee
vuoteen 2000 mennessä vesihuoltopal
veluiden laajentamista vajaalle 500 000
asukkaalle, kun otetaan huomioon taaja
mien todennäköinen kasvu.

O Haja-asutuksen vesihuollon puutteiden
poistaminen, mikä edellyttää noin 400 000
asukasta koskevia parannustoimenpitei
tä noin 170 000 taloudessa.

O Yhteensä noin miljoonan asukkaan jäte
vesien käsittelyn tehostaminen yhdys
kunnissa.

O Vesi-ja viemärilaitosten saneerauksen te
hostaminen.

Edellä mainittujen toimenpiteiden kustan
nukset, mukaan lukien lisäksi vapaa-ajan asu
tuksen vesihuollon kehittämiseen tehtävät in
vestoinnit, ovat noin 1$ miljardia markkaa eli
keskimäärin 1,8 miljardia markkaa vuodessa.
Vesihuoltoinvestointien tarve on siten 1990-
luvulla nykyistä korkeampi. Arviot vesihuol
lon investointitarpeesta perustuvat vuoden
1990 alun hintatasoon. Vesihuollon käyttökus
tannusten arvioidaan pysyvän 1990-luvun alun
tasolla. Automatisoinnilla ja laitosten huolelli
sella hoidolla on saatavissa säästöt, jotka vas
taavat verkostojen laajennusten ja kustannus
tason nousun vaikutuksia vesi- ja viemärilai
tosten käyttömenoihin. Vesihuoltopalvelujen
laadun ja toimintavarmuuden turvaaminen
edellyttää valtion osallistumista vähintään ny
kyisellä tasolla investointien rahoitukseen.

7.6.2.1 Talousveden laadun ja vesilaitos
ten toimintavarmuuden parantaminen

Suomessa on lähes sata pintavettä raakavete
nään käyttävää vesilaitosta, joiden jakama ta
lousvesi ei täytä EY:n laatuvaatimuksia ja joil

le ei näiden vaatimusten täyttäminen ole to
dennäköistä ilman lisäkäsittelyä tai parempaan
raakaveteen siirtymistä. Nämä vesilaitokset
toimittavat vettä noin 700 000 asukkaalle. Ylei
simpinä ongelmina ovat talousveden liian kor
keat alumiinipitoisuudet ja kaliumpermanga
naattiarvot. Samoilla laitoksilla tarvitaan toi
menpiteitä myös ajoittaisten haju- ja makuhäi
riöiden poistamiseksi.

Yksinomaan taloudellisin perustein tarkas
teltuna käsittelyn täydentäminen olisi yleensä
selvästi edullisin vaihtoehto. Raakaveden laa
dun ja raakavesilähteiden varmuustekijöiden
merkitys tulee kuitenkin entistä merkittäväm
mäksi.

Noin 400 vesilaitosta ei pysty turvaamaan
riittävää vedenjakelua erityistilanteissa, joissa
pintavesien tai vaihtoehtoisesti vesilaitoksen
tuottoisimman pohjavedenottamon käyttö es
tyy. Näiden laitosten piirissä on noin 2000000
asukasta. Vesilaitosten rakenteellisen perus-
valmiuden parantaminen edellyttää investoin
teja uusiin pohjavedenottamoihin sekä syöttö
ja yhdysvesijohtoihin. Kyseisten toimenpitei
den kustannukset ovat arviolta 1 700 milj.
markkaa vuoden 1990 alun hintatasossa. Ra
kenteilla olevien tai suunniteltujen hankkeiden
osuus on tästä summasta yli 500 milj. mark
kaa. Vesilaitosten käyttövarmuuden paranta
mistoimenpiteet ovat pitkälle yhtenevät talous-
veden laadun parantamisen kanssa. Lisäkus
tannuksia aiheutuu mm. varajärjestelmien
toteuttamisesta.

Työryhmä arvioi, että vuoteen 2000 mennes
sä talousveden laadun ja vesilaitosten toimin
tavarmuuden parantamiseksi on investoitava
noin 2 000 milj. markkaa.

7.6.2.2 Taajamaväestön saaminen
keskitetyn vesihuollon piiriin

Vuonna 1990 arvioidaan taajamissa olevan
140 000 asukasta yhteisten vesilaitosten ja
170 000 asukasta yhteisten viemärilaitosten ul
kopuolella. Koko nykyisen taajamaväestön
saattamisesta keskitetyn vesihuollon piiriin ai
heutuu arviolta noin 1 500 milj. markan inves
toinnit.

Mikäli taajamien kasvuvauhti jatkuu nykyi
sen suuruisena, lisääntyy vesi- ja viemärilaitos
ten liittyjämäärä vuoteen 2000 mennessä lisäk
si 300 000 asukkaalla. Vesihuoltopalvelujen laa
jentamisesta aiheutuu arviolta 3 000 milj. mar
kan kustannukset. Tähän summaan voidaan
katsoa sisältyvän myös asumisväljyyden kas
vusta aiheutuvat vesijohto- ja viemäriverkkoin
vestoinnit.
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Vesihuoltopalveluiden ulottaminen kaikille
taajamien asukkaille vuoteen 2000 mennessä
tulee siten aiheuttamaan yhteensä noin 4 500
milj, markan pääomamenot.

7.6.2.3 Haja-asutuksen vesihuollon
kuntoonsaattaminen

Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämis
työryhmä arvioi vuonna 1987, että 120 000 ta
louden vesihuollon kuntoonsaattamisesta ai
heutuisi noin 3,5 miljardin markan suuruiset
pääomakustannukset. Vuonna 1990 voidaan
100 000 haja-asutusalueen talouden vesihuol
lon arvioida olevan vielä perusteellisen korjaa
misen tarpeessa. Tämän lisäksi happaman
pohjaveden syövyttävyyden vähentämiseksi
toimenpiteitä tarvitaan arviolta 70000 kiinteis
tökohtaisen vesihuollon varassa olevassa ta
loudessa. Yhteensä näiden toimenpiteiden
kustannuksiksi arvioidaan noin 3 300 milj.
markkaa.

7.6.2.4 Yhdyskuntien jätevesien
käsittelyn tehostaminen

Yhdyskuntien jätevesien käsittelyssä toteute
taan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukai
sesti vuoteen 1995 mennessä toimet, joilla saa
vutetaan hyvin toimivan biologis-kemiallisen
puhdistusmenetelmän mukainen käsittelytu
los. Lisäksi jäteveden käsittelyltä vaaditaan tar
vittaessa nitrifiointia eli amrnoniumtypen ha
pettarnista nitraattitypeksi. Näiden toimenpi
teiden kustannuksiksi on arvioitu 800 milj.
markkaa.

Vuoteen 2000 mennessä vaadittaneen eräi
den suurten yhdyskuntien jätevesien sisäl
tämän typen poiston tehostamista. Noin
1 000 000 asukkaan jätevesien typenpoiston te
hostamisesta aiheutuu arviolta noin 300 milj.
markan investoinnit. Yhdyskuntien vesiensuo-

jeluinvestoinnit vuoteen 2000 mennessä ovat
siten yhteensä 1100 milj. markkaa.

7.6.25 Vesi- ja viemärilaitosten
saneeraus

Vesijohto- ja viemärilinjoja on 1980-luvun puo
livälin jälkeen saneerattu noin sata kilometriä
vuodessa. Vuotuinen saneeraustarve on arvioi
tu vähintään kaksinkertaiseksi vuoteen 1995
mennessä, minkä jälkeen saneeraustarpeen
voidaan arvioida yhä kasvavan. Työryhmä
arvioi vuosittaiseksi saneeraustarpeeksi 400
kilometriä vuosina 1996—2000. Johtoverkkojen
saneeraukseen arvioidaan tarvittavan ainakin
3 000 milj. markkaa 1990-luvulla.

Vedenkäsittelylaitosten saneeraukseen ar
vioidaan tarvittavan 500 milj. markkaa vuoteen
2000 mennessä. Jätevedenpuhdistamoiden ja
-pumppaamoiden saneeraustarve on arvion
mukaan 2000 milj. markkaa vuoteen 2000
mennessä. 1990-luvulla arvioidaan siten tarvit
tavan vesi- ja viemärilaitosten saneeraukseen
yhteensä 5 500 milj. markkaa.

7.6.2.6 Vapaa-ajan asutuksen
vesihuollon kehittäminen

Suomessa on vuonna 1990 arviolta 400 000
vapaa-ajan asuntoa. Vuonna 1985 vapaa-ajan
asuntoja oli noin 370 000 ja uusia rakennuslu
Pia on myönnetty vuosittain 7 000—8 000. Tois
taiseksi vapaa-ajan asuntojen varustetaso on
ollut ympärivuotisia asuntoja selvästi alhaisem
pi, mutta se on ollut selvästi kohoamassa.

Työryhmä arvioi vapaa-ajan asuntojen vuo
sittaisen rakentamismäärän olevan 7 000—
8 000 ja varustetason parantamista tapahtuvak
si myös 7000—8000 vanhassa vapaa-ajan asun
nossa vuosittain. Vapaa-ajan asumisen vesi
huoltoon investoidaan työryhmän arvion mu
kaan vuoteen 2000 mennessä noin 1 500 milj.
markkaa.
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Yhdistyneet Kansakunnat julisti vuodet 1981-
1990 kansainväliseksi vesihuollon vuosikym
meneksi. Tavoitteeksi asetettiin parantaa
maailman vesihuoltoa niin, että kaikilla asuk
kailla olisi vuosikymmenen päättyessä puhdas
ta juomavettä ja hygieeninen käymälä. Vesi-
huollon vuosikymmen esitti haasteen kaikille
maille omien edellytystensä mukaiseen vesi-
huollon kehittämiseen.

Suomessa maa- ja metsätalousministeriö
asetti työryhmän seuraamaan ja vauhditta
maan vuosikymmenen toimeenpanoa. Vesi-
huollon vuosikymmenen päättyessä vuosikym
mentyöryhmä on laatinut vesihuollon pitkän
aikavälin periaateohjelman, jossa tarkastellaan
vesihuoltoon liittyviä tulevaisuuden tarpeita ja
tavoitteita sekä eri osapuolten odotuksia ja
tehtäviä.

Vesihuollon kehittämistä on Suomessa lei
mannut 1990-luvun alkuun saakka määrällinen
kasvu. Vesi- ja viernärilaitosten liittyjämäärät
ovat kasvaneet vuosittain 1980-luvun lopulle
saakka. Vaikka ominaiskulutus kääntyi selvään
laskuun jo 1970-luvun alkupuolella ja on koko
1980-luvun ollut selvästi alle 300 litraa asukas
ta kohti vuorokaudessa, on kokonaisvedenku
lutus kasvanut kuluttajien määrän kasvun
seurauksena.

Vesilaitosten liittyjämäärä oli 1980-luvun lo
pussa jo 4 075 000 asukasta eli 82 prosenttia
koko väestöstä ja viemärilaitosten liittyjämää
rä 3 721 000 asukasta eli 75 prosenttia koko
väestöstä. Kun otetaan huomioon, että osa
väestöstä jää pysyvästi keskitetyn vesihuollon

ulkopuolelle, ovat määrällisen kasvun rajat
lähellä. Väestöennusteiden mukaan maassa
asuvan väestön määrä kasvaa vuoteen 2000
mennessä noin viiteen miljoonaan, kun se
vuoden 1988 lopussa oli 4 955 000. Vuoden
2000 jälkeen väestön määrän on ennustettu
vähenevän.

Vesihuollon tulevaisuuden kannalta tär
keimmät kysymykset ovat laadullisia. Elinym
päristön laadun heikkeneminen huonontaa
myös raakaveden laatua ja korostaa raakave
silähteiden suojelun merkitystä sekä asettaa
kasvavia vaatimuksia veden käsittelylle. Käsit
telyn kehittämistarvetta lisää myös tietoisuus
veden erilaisten ominaisuuksien terveydellisis
tä vaikutuksista.

Vesihuollon peruspalvelut ovat suomalais
ten suurella enemmistöllä kunnossa. Peruspal
velutason alapuolella on erotettavissa kolme
suurehkoa väestöryhmää:
O veden laadun tai määrän suhteen puutteel

lisen vesihuollon varassa oleva haja-asutus
väestö

O kiinteistökohtaisen vesihuollon varassa ole
va taajamaväestö

O yleisten vesilaitosten veden käyttäjät, joille
jaettu vesi on laadultaan — lähinnä maultaan
ja hajultaan — ainakin ajoittain epätyydyttä
vää, vaikka se on terveydellisesti moittee
tonta.
Viemärilaitosten jätevesien biologis-kernial

lista käsittelyä pidetään asumisjätevesien kä
sittelyn perustasona. Vastaanottavan vesistön
tilasta ja käytöstä riippuen vaaditaan orgaani

$ Yhteenveto
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sen aineen ja fosforin poiston lisäksi monilla
alueilla ammoniumtypen hapettamista nitraat
titypeksi. Typenpoiston tehostaminen on tu
lossa perusvaatimukseksi Itämeren rannikol
le johdettavien jätevesien käsittelyssä.

Vedenhankinta ja jätevesien purku kilpaile
vat oikeuksista ja mahdollisuuksista vesistö
jen ja maa-alueiden muiden käyttömuotojen
kanssa. Aivostusten muuttuessa suhtaudutaan
jätevesien johtamiseen erityisesti muille käyt
tömuodoille arvokkaisiin vesistöihin aiempaa
kriittisemmin. Vedenhankinta joutuu myös
yhä useammin vastakkain virkistyskäyttö- ja
luonnonsuojeluintressien kanssa. Raakaveden
laadun turvaamiseksi saatetaan tarvita voimak
kaita vesiensuojelutoimenpiteitä, jotka voivat
huomattavasti rajoittaa esimerkiksi teollisuu
den sijoittumista.

Suomen vesihuollon kehittämiselle asete
taan seuraavat yleistavoitteet:

1 Kaikkien asukkaiden tulee saada riittäväs
ti hyvää talousvettä kohtuullisin kustannuk
sin.

II Vesihuoltoa uhkaavat ympäristönmuu
tokset ehkäistään.

III Jätevedet aiheuttavat mahdollisimman
vähän ympäristöhaittoja.

Talousveden hankinnasta ja jätevesien joh
tamisesta ja käsittelystä voivat huolehtia vesi
ja viemärilaitokset tai haja-asutusalueilla myös
asukkaat itse kiinteistökohtaisin vesihuolto
ratkaisuin. Vesihuollon turvaamiseksi on yh
teiskunnan kyettävä varmistamaan vesihuol
lon tarvitsemat voimavarat, joita ovat muun
muassa kelvollinen raakavesi, ammattitaitoi
nen henkilöstö, riittävät taloudelliset toimin
taedellytykset sekä tarvittavat tutkirnusresurs
sit.

Yleisten vesi- ja viemärilaitosten kehittämi
sessä on keskeistä, että yhdyskuntien veden
hankintaan käytetään niin hyvää raakavettä
kuin teknisesti ja taloudellisesti on mahdollis
ta. Kotitalouksien tulee saada vesijohdosta laa
dultaan kaikkiin tavanomaisiin käyttötarkoi
tuksiin soveltuvaa vettä, eikä vettä saa tuhla
ta. Vedenjakelussajaviemäröinnissä ei saa olla
haitallisia katkoksia, eikä jätevesiä saa päästä
käsittelemättöminä vesistöön. Vesihuoltolai
tosten tulee palvella kuluttajia tehokkaasti ja
taloudellisesti. Jätevesien käsittelyyn tulee
soveltaa parasta taloudellisesti käyttökelpois
ta tekniikkaa, joka valitaan purkuvesistön
vaatimukset huomioon ottaen. Jätevesien ja

jätevesilietteiden käsittelyssä tulee turvata liet
teiden sijoittaminen hyötykäyttöön. Vesihuol
lossa tulee jätevesien ja lietteiden ympäris
tövaikutusten lisäksi ottaa huomioon myös ja
kelu-, keräily-ja käsittelytoimenpiteiden muut
ympäristövaikutukset. Erityisesti energian ja
kemikaalien käytöstä aiheutuvia ympäristö-
haittoja tulee pyrkiä vähentämään.

Tulevaisuudessa on harkittava entistä tar
kemmin vedenhankintainvestointien taloudel
linen kannattavuus, koska yksikkökustannuk
set nousevat ja veden kulutus ei kasva. Lisäin
vestoinneilta voidaan välttyä tukemalla veden
säästeliästä käyttöä mm. vesimaksupolitiikal
laja teknisiä ratkaisuja kehittämällä. Myös vuo
tojen vähentämisen taloudellinen merkitys on
tärkeä.

Haja-asutuksen vesihuollon kehittämises
sä ovat keskeisessä asemassa kunnat. Vesi-
huollon puutteiden poistamisessa ensimmäi
sen vaiheen muodostaa kuntien vesihuollon
kehittämissuunnitelmien laatiminen, johon
valtio osallistuu rahoittamalla sekä suunnitte
lua että tarvittavien pohjavesiselvitysten teke
mistä. Varsinkin kiinteistökohtaisessa vesi
huollossa on teknisten ratkaisujen oltava mah
dollisimman toimintavarmoja ja helppohoitoi
sia. Veden- ja jäteveden käsittelyssä sekä käy
mälätekniikassa kaivataan kehitystyötä vielä
enemmän kuin veden jakelussa ja viemäröin
nissä.

Vapaa-ajan asutuksen laajetessa ja tiivistyes
sä aiheutuu vedenhankinnasta ja erityisestijä
tevesistä yhä lisääntyviä ongelmia. Ensisijai
sesti tulee huolehtia ympäristöhaittojen estä
niisestä ja pitää veden käyttö kohtuullisena.
Vapaa-ajan asutuksessa tulee välttää vesikäy
mälöitä, ellei jätevesiä käsitellä yhtä tehokkaas
ti kuin muitakin asumisjätevesiä. Tiiviin vapaa-
ajan asutuksen edellytyksenä on alueelle jär
jestetty yhteinen vedenhankinta, viemäröinti
ja jätevesien käsittely. Juomaveden laadun
tulee myös vapaa-ajan asumisessa täyttää ta
lousvedelle asetetut terveydelliset laatuvaati
mukset.

Kunnan toteuttamisvastuu yhdyskuntien ve
sihuollon järjestämisessä on määritelty vesi-
ja viemärilaitoslaissa. Vesihuollon taloudellis
ten toimintaedellytysten turvaaminen merkit
see sitä, että vesihuoltolaitokset kattavat vesi-
ja jätevesimaksutuloilla käyttö- ja pääomaku
lunsa tai että vesihuoltoon osoitetaan riittäväs
ti julkisia varoja.

Valtion tehtävät vesihuollon toimintaedel
lytysten turvaamisessa ovat pääasiassa ter
veys-, vesi- ja ympäristöviranomaisten vastuul
la. Terveysviranomaisilla on päämääränä ve
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den terveydellisen laadun turvaaminen, mikä
edellyttää toimenpiteitä raakaveden laadun
seurannasta talousveden käsittelyyn ja veden
kanssa kosketukseen joutuvien aineiden ja
materiaalien laadun tarkastamiseen. Vastuu
vedenhankinnan ja vesivarojen suojelun ylei
sestä kehittämisestä kuuluu vesi- ja ympäris
töhallinnolle. Vesihuollon edistäminen merkit
see osallistumista laaja-alaisten yhteishankkei
den suunnitteluun ja toteutukseen, vesihuol
lon ja vesiensuojelun tutkimukseen ja kehittä
miseen sekä alan koulutukseen. Yhtä tärkeän
tehtäväalueen muodostavat kansainvälisen
kehityksen seuranta ja vesihuoltoteknisten toi
menpiteiden soveltaminen Suomen oloihin.

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja
vesihtiollon toimintaedellytysten turvaamisek
si pitkällä aikavälillä ehdotetaan, että

1. Vedenhankintavesistöjen ja pohjavesiva
rojen laadun ja sen muutosten, esimerkiksi
happamoitumisen ja rehevöitymisen, seu
rantaa tehostetaan hyvän talousveden laa
dun turvaamisen edellyttämien toimenpitei
den ennakoimiseksi.

2. Lainsäädäntöä muutetaan siten, että ve
denhankinnalle turvataan erityisasema poh
javesialueilla muihin maankäyttömuotoihin
nähden ottaen huomioon myös veden saan
ti tulevaisuuden tarpeisiin.

3. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulee
olla oleellinen osa sellaisten hankkeiden
suunnittelua, joilla voi olla vaikutuksia ve
den laatuun ja saatavuuteen.

4. Asumisjätevesien sisältämien haitallisten
aineiden poistoa tehostetaan vesistökohtais
ten tarpeiden mukaan sekä vähennetään taa
jamien ulkopuolisten kuormittajien aiheut
tamia ympäristöhaittoja neuvontaa ja tiedo
tusta lisäämällä ja teknisiä ratkaisuja kehit
tämällä.

5. Kunnallisten vesihuoltolaitosten ttilosvas
tuuta ja sisäistä päätösvaliaa laitosten kehit
tämisessä ja maksujen määräämisessä lisä
tään, mutta valtuuston tehtävänä on edel
leen asettaa laitoksille riittävän yksilöidyt
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

6. Vesihuoltolaitokset tiedoilavat kuluttajil
le toimintaperiaatteistaan palvelujen tarjoa
misessa. Toiminnan taloudellisuuden arvi
oinnin julkisuutta ja kuluttajien vaikutus-
mahdollisuuksia lisätään.

7. Vesihuoltoalan koulutusta tehostetaan
sekä teknisen kehityksen turvaamiseksi että
ympäristönsuojelu- ja terveysnäkökohtien
huomioon ottamiseksi nykyistä paremmin
laitosten suunnittelussa ja käytössä.

8. Vesihuollon tutkimus- ja kehitystyössä
keskitetään voimavaroja ensisijaisesti vesi-
laitosten raakaveden hankinnassaja vesiläh
teiden suojaamisessa sekä jätevesien typen
poistossa ja myrkyllisten aineiden poistos
sa käyttökelpoisten ratkaisujen kehittämi
seksi Suomen oloihin soveltuviksi.

9. Valtion tuki vesihuoltoinvestointeihin
suunnataan sellaisiin investointeihin, jotka
edistävät talousveden laadun parantamista
ja poikkeusolojen vedentarpeen turvaamis
ta, erityisten vesiensuojeluvaatimusten ja ve
sistön erityisten käyttö- ja suojeluarvojen
huornioonottamista, jätevesilietteen hyöty-
käyttöä, uusien teknisten ratkaisujen kokei
lua ja haja-asutuksen peruspalveluiden tur
vaamista:

10. Valtioneuvosto asettaa vesihuollon vuo
sikymmenen jälkeen vesihuollon neuvotte
lukunnan, jonka tehtävänä on edistää eri
osapuolten yhteistyötä ja avustaa ministe
riöitä vesihuoltoa koskevan lainsäädännön
kehittämisessä sekä koulutuksen ja tutki
muksen edistämisessä ja koordinoinnissa.

Vesihuollon kehittämistarpeiden ja esitetty
jen vesihuollon kehitysnäkymien perusteella
ehdotetaan 1990-luvulla vesihuoltoinvestoinnit
kohdistettavaksi seuraaviin toimenpiteisiin:
O Noin 700 000 asukkaan talousveden laadun

parantamiseen Euroopan yhteisön määräys
ten edellyttämälle tasolle.

O Noin kahta miljoonaa kuluttajaa palvelevien
vesilaitosten toimintavarmuuden parantami
nen erityisesti kriisivalmiuden osalta.

O Koko taajamaväestön saattaminen keskite
tyn vesihuollon piiriin, mikä merkitsee vuo
teen 2000 mennessä vesihuoltopalveluiden
laajentamista vajaalle 500 000 asukkaalle,
kun otetaan huomioon taajamien todennä
köinen kasvu.

O Raja-asutuksen vesihuollon puutteiden pois
taminen, mikä edellyttää noin 400 000 asu
kasta koskevia parannustoimenpiteitä noin
170 000 taloudessa.

O Yhteensä noin miljoonan asukkaan jäteve
sien käsittelyn tehostaminen yhdyskunnis
sa.

O Vesi- ja viemärilaitosten saneerauksen te
hostaminen.
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Edellä mainittujen toimenpiteiden kustan- tannusten arvioidaan pysyvän 1990-luvun alun
nukset, mukaan lukien lisäksi vapaa-ajan asu- tasolla. Automatisoinnilla ja laitosten huolelli
tuksen vesihuollon kehittämiseen tehtävät sella hoidolla on saatavissa säästöt, jotka vas
investoinnit, ovat noin 18 miljardia markkaa taavat verkostojen laajennusten ja kustannus
eli keskimäärin 1,$ miljardia markkaa vuodes- tason nousun vaikutuksia vesi- ja viemärilai
sa. Vesihuoltoinvestointien tarve on siten 1990- tosten käyttömenoihin. Vesihuoltopalvelujen
luvulla nykyistä korkeampi. Arviot vesihuol- laadun ja toimintavarmuuden turvaaminen
lon investointitarpeesta perustuvat vuoden edellyttää valtion osallistumista investointien
1990 alun hintatasoon. Vesihuollon käyttökus- rahoitukseen.
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Bakgrund
Förenta Nationerna utiyste ären 198 1—1990 till
internationella vattenförsörjnings- och avlopps
decenniet. Målet var att förbättra vattenförsörj
ningen och avloppssysternen i världen så att
alla invånare vid decenniets slut skulle ha till
gång till rent dricksvatten och ett hygieniskt
avträde. Vattenförsö;jnings- och avloppsdecen
niet utmanade alla länder att utveckla vatten
försörjnings- och avloppsfrågorna utgående
från de egna förutsättningarna.

1 Finland tiilsatte jord- och skogsbruksmi
nisteriet en arbetsgrupp för att följa med och
påskynda verkställigheten av decenniet. Vid
vattenförsörjnings- och avloppsdecenniets ut
gång har decenniearbetsgruppen gjort upp ett
principprogram för vatten och avlopp på lång
sikt, där framtida behov och rnål som hänför
sig till vatten och avlopp granskas, liksom
också de olika parternas föiwäntningar och
uppgifter.

Utvecklandet av vattenförsörjningen och av
loppsregleringen i Finland har ända fram till
böijan av 1990-talet präglats av volymmässig
tillväxt. Anslutningen till vatten- och avlopps
verken har ökat årligen ända till 19$0-talets
slut. Fastän förbrukningen började uppvisa en
tydlig nedgång redan under 1970-talets första
hälft och den under hela 1980-talet har hållit
sig klart under 300 liter per invånare och dygn
har den totala vattenförbrukningen ökat som
en följd av att antalet förbrukare ökat.

Vid 1980-talets slut var hela 4 075 000 per
soner eller $2 procent av den totala befolkning
en anslutna till vattenverken, medan antalet
personer som var anslutna till avloppsverken
var 3 721 000, d.v.s. 75 procent av hela befolk
ningen. Då man beaktar att en del av hefolk
ningen aldrig kommer att omfattas av det
centraliserade vattenförsörjnings- och avlopps
systernet är taket för den volymmässiga till
växten nära. Enligt befolkningsprognoserna
kommer den i landet bosatta befolkningen,
som vid utgången av år 1988 tippgick till
4 955 000 personer, att öka till omkring fem
miljoner fram till år 2000. Efter år 2000 kom
mer befolkningsmängden enligt prognoserna
att minska.

De med tanke på vattenförsörjningens och
avloppsregleringens framtid viktigaste frågor
na är kvalitativa. Försämringen av livsmiljöns
kvalitet försämrar också kvaliteten på råvatt
net och inskärper betydelsen av att skydda
råvattenkällorna. Den ställer också allt större
krav på vattenberedningen. Behovet av att
ulveckla vattenberedningen ökas också av den
allt större rnedvetenheten om vilken inverkan
på hälsan olika egenskaper hos vattnet har.

Basservicen beträifande vatten och avlopp
är i skick vad den stora majoriteten av finlän
dare anhelangar. Under basservicenivån kan
man urskilja tre relativt stora befolkningsgrup
per:

Sammandrag
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O den glesbygdsbefolkning vars vattenför
sörjning och avloppsreglering är brisffäl
liga med avseende på vattenkvaliteten eller
vattenmängden

O den tätortshefolkning vars vattenförsörjning
och avlopp sköts fastighetsvis

O de förbrukare av vallen från ailmänna vat
tenverk, åt vilka distribueras vatten som till
sin beskaffenhet— närmast till sin smak och
lukt — åtminstone tidvis är otillfredsställan
de, fastän det är oklanderligt sanitärt sett.
Biologisk-kemisk behandling av avlopps

vattnen vid avloppsverken anses utgöra bas
nivån för behandling av hushållsavloppsvatten.
Beroende på det mottagande vattendragets
skick och användning krävs inom många
områden föi-utom avlägsnande av organisk
substans och fosfor också oxidation av ammo
niumkvävet till nitratkväve. Effektivering av
kvävereduktionen är på väg att bii ett grund
läggande krav vad gäller behandiingen av av
loppsvatten som leds ut till Ostersjökusten.

Vattenförsörjningen och utsläppningen av
avloppsvatten konkurrerar om rättigheterna
och möjligheterna med de övriga användnings
formerna för vattendrag och markområden. 1
takt med att värderingarna förändras förhål
ler man sig mer kritiskt än förr till att leda ut
avloppsvatten i vattendrag som är särskilt vär
defulla för andra användningsformer. Vatten
försörjningen mäste också alit oftare konkur
rera med rekreationsbruks- och natur
skyddsintressen. För att säkerställa kvaliteten
på råvattnet kan det behövas kraftiga vatten
skycldsätgärder, som eventuellt begränsar
exernpelvis lokaliseringen av industrier kraf
tigt.

Ailmänna mål
Följande allmänna mål stälis upp för utveck
landet av vattenförsörjningen och avloppsreg
leringen i Finland:
1 Alla invånare bör ha tillgång till gott

hushållsvatten i tillräckliga mängder och
till skäliga kostnader.

II Miljöförändingar vilka hotar vattenförsöij
ningen och avloppsregleringen förebyggs.

III Avloppsvattnen förorsakar så få olägen
heter för miljön som möjligt.
Hushållsvattenförsörjningen och avlednin

gen och behandiingen av avloppsvatten kan
skötas av vatten- och avloppsverken, i glesbyg
den också av invånarna själva med tillämpan

de av fastighetsvisa vattenförsörjnings- och av
loppslösningar. För att ttygga vattenförsörj
ningen och avloppsregleringen måste samhäl
let kunna säkerställa de resurser som vatten
försörjningen och avloppsregleringen behö
ver. Till dem hör bland annat dugligt råvat
ten, en yrkeskunnig personal, tillräckliga eko
nomiska verksamhetsförutsättningar samt be
hövliga forskningsresurser.

Vid utvecklandet av de alimänna vallen- och
avloppsverken är det av största vikt att råvatt
net som används till samhällenas vaftenförsörj
ning är sä gott som det tekniskt och ekono
miskt sett är möjligt. Hushållen bör ha tillgång
till vattenledningsvaften som till sin beskaifen
het är sädant ail det lämpar sig för alla sed
vanliga användningsändamål, och vatten fär
inte siösas. Menliga avbrott fär inte förekom
ma i vattendistributionen och avloppsbortled
ningen, och obehandlade avloppsvatten fär
inte ledas ut i vattendragen. Vatten- och av
loppsverken bör betjäna förbrukarna effektivt
och ekonomiskt. Vid behandlingen av avlopps
vatten bör man tillämpa bästa ekonomiskt sett
användbara teknik, som väljs med beaktande
av recipientens krav. Vid behandlingen av av
loppsvatten och avloppsslam bör man säkers
tälla att slammet återvinns. förutom avlopps
vattnens och slammets återverkningar på mil
jön bör också distributions-, uppsamlings- och
behandlingsåtgärdernas övriga miljöeffekter
beaktas. 1 synnerhet bör man försöka minska
på de olägenheter för miljön som härrör från
användningen av energi och kemikalier.

1 framtiden bör man allt noggrannare över
väga vattenförsörjningsinvesteringarnas eko
norniska lönsamhet, eftersom enhetsprisema
stiger och vattenförbrukningen inte gör det.
Tilläggsinvesteringar kan undvikas genom ail
man stöder en återhällsam vattenförbrukning
bl.a. genom vattenavgiftspolitiken och genom
att utveckla de tekniska lösningarna. För eko
nomin är det också viktigt att läckage inte
uppstår.

Kommunerna spelar en nyckelroll i fråga
om utvecklandet av vattenförsörjningen och
avloppsregleringen i glest bebyggda områden.
Det första skedet vid avlägsnande av brister i
vatten- och avloppsfrågor består i att kommu
nerna gör upp pianer för utvecklande av vat
tenförsörjning och avlopp, en upppgift som sta
ten deltar i genom att finansiera både piane
ringen och ufförandet av behövliga grundvat
tenutredningar. 1 synnerhet dä det gäller fas
tighetsvis vattenförsörjning och avloppsregle
ring måste de tekniska lösningarna vara sä
funktionssäkra och lättsköfta som möjligt. Ut
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Åtgärdsprogrammetvecklingsarbete behövs ännu mer inom vat
tenberedningen och behandiingen av avlopps
vatten samt inom klosettekniken än inom vat
tendistributionen och anläggningen av avlopp.

Då fritidsbosättningen biir alit mer omfat
tande och koncentrerad förorsakar vattenför
sörjningen och i synnerhet avloppsvattnen alit
större prohlem. 1 främsta hand bör man se till
att olägenheter för miljön förhindras och att
vattenförbrukningen förhuir måttlig. Vid fritids
bebyggelse bör vattenkioseller undvikas, om
avloppsvattnen inte behandias lika effektivt
som övriga hushållsavloppsvaften. En förut
sättning för tät fritidsbebyggelse är för områ
det gemensam vattenförsörjning, avloppsan
läggning och behandling av avloppsvattnen.
Dricksvattnet som används inom fritidsbosätt
ningen bör uppfylla samma sanitära kvalitets
krav som hushållsvattnet.

Kommunens ansvar för verkställigheten av
sarnhällenas vattenförsörjning och avlopp har
definierats i lagen om ailmänna vatten- och av
loppsverk. Tiyggande av de ekonomiska verk
samhetsförutsättningarna för vattenförsörjnin
gen och avloppsregleringen innebär att vatten
och avloppsverken täcker sina drifts- och ka
pitalkostnader med intäkter från vallen- och
avloppsavgifter eller att tillräckligt med offent
liga medel anvisas för vatten och avlopp.

Skötseln av statens uppgifter vid säkerstäl
lande av verksamhetsförutsättningarna för vat
tenförsörjning och avlopp ankommer 1 huvud
sak på hälsovårds-, vatten- och rniljömyndig
heterna. Hälsovårdsmyndighetema har som
mål att tiygga vattnets sanitära kvalitet, vilket
förutsätter åtgärder från uppföljning av råvatt
nets beskaifenhet till beredning av hushtlls
vatten och undersökning av beskaifenheten
hos ämnen och material som kommer i kon
takt med vattnet.

Ansvaret för det ailmänna utvecklandet av
vattenförsörjningen och skyddet av vattentili
gångarna åligger vatten- och miljöförvaltnin
gen. Frärnjande av vattenförsörjning och av
loppsreglering innebär deltagande i pianerin
gen och genomförandet av omfattande gemen
samma företag, forskningen kring och utveck
landet av vattenförsörjning, avlopp och vatten
skydd samt utbildningen inom branschen. Ett
lika viktigt uppgiftsområde består i att följa
med den internationella utvecklingen och til
lämpa VA-tekniska åtgärder i finländska för
hällanden.

för att de uppställda målen skall nås och verk
samhetsförutsättningarna för vattenförsörj
ning och avloppsreglering skall tryggas på
lång sikt föreslås att

1. Uppföljningen av vattenförsörjningsvat
tendragens och grundvattentlllgångarnas
kvalitet och förändringarna i den, t.ex. försur
ning och eutrofiering, eifektiveras för att
föregripa de åtgärder som förutsätts för att
hushållsvattnets goda kvalitet skall säkerstäl
las.

2. Lagstiftningen ändras sä att vattenförsörj
ningen erhåller specialstatus på grundvatten
områdena i förhållancle till andra markan
vändningsformer med beaktande av vattentiil
gängen för framtida behov.

3. Bedömningen av återverkningarna på
miljön bör utgöra en väsentllg del av planerin
gen av sädana projekt som kan påverka vatt
nets kvalitet och tillgången på vatten.

4. Avlägsnandet av menliga ämnen ur hus
hållsavloppsvaften eifektiveras enligt vatten
dragsbestämda behov. De olägenheter för mil
jön som förorsakas av belastare utanför tätor
tenia minskas genom att öka rådgivningen och
informationen och utveckla de tekniska lös
ningarna.

5. De kommunala vatten- och avloppsver
kens resultatansvar och interna beslutsfattan
de ökas vad gäller utvecklandet av verken och
fastställandet av avgifter, men det äligger fort
farande fuilmäktige att ställa upp tlllräckligt
specificerade operativa och ekonomiska mål
för verken.

6. Vatten- och avloppsverken informerar
förbrukarna om sina vei-ksamhetsprinciper för
tillhandahållandet av tjänster. Bedömningen
av verksamhetens ekonomi ges mera offent
lighet och förbrukarnas påverkningsmöjlighe
ter ökas.

7. Utbildningen inom VA-branschen effek
tiveras för att både trygga den tekniska utveck
lingen och beakta miljövårds- och hälsoaspek
terna ännu bättre än nu vid anläggningsplane
ringen och driften.

8. Inom forsknings- och utvecklingsarbetet
kring vatten- och avloppsfrågor koncentreras
resurserna 1 första hand då det gäller vatten
verkens råvattenförsöijning och skyddandet
av vattenkällorna samt avlägsnandet av kväve
och giftiga ämnen ur avloppsvattnen, sä att än
damälsenliga lösningar som lämpar sig för fin
ländska förhällanden kan utvecklas.

9. Statens stöd till VA-investeringarna nk
tas till sådana investeningar som främjar en för-
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bättring av hushållsvattnets kvalitet och sä
kerställandet av vattentillgången i exceptionel
la situationer, beaktandet av särskilda vattens
kyddskrav och särskilda användnings- och
skyddsvärden beträfiande vattendragen, åter
vinningen av avloppsslam, testandet av nya
tekniska lösningar och säkerställandet av
basservicen i glest bebyggda områden.

10. Statsrådet tilisätter efter vattenförsörj
nings- och avloppsdecenniet en delegation för
vatten- och avloppsärenden, vars uppgift är att
frärnja samarbetet mellan de olika parterna
och bistå ministerierna vid utvecklandet av
lagstiftningen i vatten- och avloppsärenden
samt främjandet och koordineringen av utbild
ning och forskning.

Utgående från utvecklingsbehoven och de
presenterade framtidsutsikterna föreslås att
vatten- och avloppsinvesteringarna under
1990-talet riktas till följande åtgärder:
O Kvaliteten hos cirka 700 000 invänares hus

hållsvatten förbäftras sä att den når den nivå
som Europeiska gemenskaperna förutsät
ter

O Driftsäkerheten, särskilt med tanke på kris
beredskap, förbättras hos vattenverken som
betjänar omkring två miljoner fo brukare.

O Hela tätortsbefolkningen görs delaktig av
den centraliserade vattenförsörjningen och
avloppsregleringen, vilket innebär att VA

tjänsterna byggs ut så att de ornfattar ytter
ligare knappt 500 000 invånare frarn till år
2000, då man beaktar tätorternas sannolika
tillväxt.

O Brisffälligheterna i glesbygdens vatten
försörjning och avlopp avhjälps, vilket
förutsätter förbättringsåtgärder för cirka
400 000 invänare i omkring 170 000 hus
håll.

O Behandiingen av sammanlagt omkring en
miljon invånares avloppsvatten eifektiveras
i samhällena.

O Saneringen av vallen- och avloppsverken ef
fektiveras.
Kostnaderna för ovan nänrnda åtgärder mk

lusive investeringarna som görs för att utveck
la fritidsbosättningens vattenförsörjning och
avlopp utgör ornkring 18 miljarder mark, d.v.s.
i medeltal 1,8 miljarder mark per år. Behovet
avVA-investeringai- är därmed större på 1990-
talet än nu. Bedömningarna av VA-investe
ringsbehovet grundar sig på prisnivån i bör
jan av åt 1990. Driftskostnaderna för vatten
och avloppsverken väntas förbli pä samma nivå
som i böian av 1990-talet. Genom automati
sering och omsorgsfull skötsel av anläggnin
garna kan man uppnå inbesparingar som
motsvarar den inverkan som utbyggnaden av
näten och höjningen av kostnadsnivån hai- på
vatten- och avloppsverkens driftskostnad.
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English summary

B ackground
The period 1981—1991 was declared the Inter
national Drinking Water Supply and Sanitation
Decade by the General Assembly of the Uni
ted Nations. The primary goal of the Decade
was that, by the end of 1990, ali people should
possess an adequate water supply and satis
factory means of excreta and sullage disposal.

In Finland, a National Action Committee
was appointed by the Ministry of Agriculture
and Forestry to promote and follow up the
execution of Decade activities. The Action
Cornmittee identified the major national topics
for the Decade as follows:
O research and improvement of drinking

water quality,
O development of rural water supply and

sanitation,
O consolidation of human resources

development in the sector,
O promotion of research and development in

the sector, and
O execution of publicity campaigns regarding

water supply and sanitation and the
Decade.

As a conciusion of the Decade, the Action
Committee determined to prepare a long-term
policy paper focusing on development needs
and objectives as well as user expectations for
the turn of the centuiy and beyond.

Development trends
The developrnent of water supply and sanita
tion in Finland until the early 1990’s has been
strongly characterized by quantitative growth.
The number of people served by public water
supply and wastewater utilities has continuo
usly increased. Although the specific water use
figures began to decrease as early as 1973 and
have remained below 300 liter per person per
day thereafter, the totai water use has been
growing, due to the increasing number of con
sumers.

The number of people served by public
water supply utilities at the end of the 19801s
was 4 750 000 (82 % of the total population).
The number of those served by public waste
water utilities was 3 721 000 or 75 % of the
population. The population of the country to
talled 4 955 000 at the end of 1988, and is esti
matedto grow to five million by the year 2000.
After 2000, the population is anticipated to
decrease. As certain proportion of the popula
tion will ultimately remain unserved by public
utilities, the potential for further quantitative
growth is quite limited.

The key sector issues will he quaiitative
rather than quantitative in the foreseeable fu
ture. The raw water quality will he affected by
environmental deterioration. It will, therefore,
be important to focus on protection of water
sources and develop new criteria for drinking
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water treatment. Increasing awareness of
health impacts of various constituents of wa
ter will also increase demand for more advan
ced water treatment.

The majority of the finnish population be
nefits from relatively high service level ofwater
supply and sanitation. However, the service
leveis of the following population groups are
considered to he below acceptable standard:
O part of rural population encountering

quantitative or qualitative problems in
water suppiy and sanitation,

O part of urban population yet unserved by
public utilities, and

O clients of public water supply utilities
supplied with water of unsatisfactory
quality at least occasionally.

The basic level in the treatment of domes
tie wastewater is considered to consist of bio
logical and chernical treatment. Nitrification
is already required, depending on the state and
use of the receiving waters concerned, in many
cases. Nitrogen removal rnay become a stan
dard requirement for effluents to he disehar
ged into the coastal areas of the Baltic Sea.

Water supply and discharge of effluents will
increasingly he in conflict with other interests
in the use of land and waters. Discharge of
effluents into recipients of high value wili be
assessed more criticaily in the future. Water
abstraction wiii he restricted hy reereational
and nature conservation aspects. More effec
tive measures may be necessary for the pro
tection of raw water abstraction. These mea
sures may significantly affect e.g. iocation of
industries.

Sector objectives
The main objectives in the sector development
in Finland at the turn of the 2lst century are
as foilows:

1 The entire population shall be supplied
with potabie water of high quaiity at reason
abie cost.

II The environmental changes potentially
affecting water supply shall be eliminated.

III The environmental impact of wastewa
ter discharges shali he minirnized.

Policy issues
The responsibility for the impiementation and
operation of water suppiy and sanitation may
be assumed either by water suppiy and sewe
rage utilities or, in rural areas, by people them
selves. The major responsibility to he assumed
by the central and iocai governments is safe
guarding of the resources criticai to the sec
tor. These resources include, inter alia, avai
lability of appropriate raw water, quahfied
personnel, adequate financiai resources or
relevant liberty of action, and adequate resour
ces for sector research and deveiopment.

The major points in deveiopment of public
water supply and sewerage utilities include:
O water abstraction shall he based on the best

sourees in terms of water quaiity, taking the
technical and economicai restrictions into
consideration,

O the quahty of water supplied to domestic
househoids shail he appropriate for ali
normal use,

O interruptions in water and wastewater
retiulation shali he avoided, and untreated
effluents shail not he discharged into
recipients,

O pubiic water supply and sewerage utilities
shall provide efficient and economical
services to their ciients,

O wastewater treatment shali be based on the
best available technoiogy, yet
econornicaliy feasible; the technology
choice shall take the specific requirements
of the recipient into account,

O utiiization of siudge shaii be taken into
consideration in wastewater treatment and
sludge processing, and

O ali environmental impacts of sector
activities shaii be taken into consideration;
in addition to the impacts of effluents and
siudges, particular attention shail be paid
to the use of energy and chemicais.

Municipalities wiil continue to assume the
major responsibiiity for organization of water
supply and sanitation services and particular
ly, deveiopment of rurai water suppiy and sa
nitation. The first step in this development is
preparation of municipai sector deveiopment
pians. The operationai and financial responsi
biiity wiil be increasingiy assurned by the utii
ities.

The duties of the government wiii he sha
red between Heaith Adrninistration and Wa
ter and Environment Administration. The
major responsibiiity of the health authorifies
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is to ensure the wholesome quality of drinking
water. Water and Environrnent Administration
is responsihle for general development of
water supply and sanitation as well as conser
vation of water and groundwater resources.

The government contrihution will include
participation in the planning and impiementa
tion of extensive projects providing services
to larger areas, sector research and develop
ment, and relevant human resources develop
ment. This contribution wifl he channelled
through Water and Environment Administra
tion which will also follow up international
development in the sector, and adapt new
methodologv and technology to finnish cir
cumstances.

It is anticipated that holiday housing will ex
pand, and more intensively used recreational
centres will be developed in the years to come.
As a consequence, problerns will he encoun
tered in their water supply and, especially, sa
nitation. Elimination of adverse environmen
tal impacts and economization on water use
shall be given the top priority. Water-borne
sanitation shall he avoided in recreational
habitation, unless appropriate wastewater tre
atment is applied. In dense recreational hahi
tation, comrnon water supply and wastewater
reticulation and treatment shall be arranged.
Also in recreational habitation, the drinking
water quality shall meet ali requirements set
up by the National Board of Health.

Proposed measures
The following measures are recommended to
be taken:

1. Monitoring of water quality and its chan
ges, e.g. acidification andeutrophication, in raw
water sources will be enhanced, in order to
foresee the need for protective measures.

2. Legislation shall be developed to priori
tize drinking water abstraction over ali con
flicting land use in groundwater areas, taking
also the future water use into consideration.

3. An environmental impact assessment
shall he an integral part of planning of any
activities which may affect the availability or
quality of water in watercourses used as raw
water sources, as well as ui the vicinity of major
aquifers.

4. Treatment of municipal wastewaters shall
be developed on the basis of specific require
ments of the receiving water bodies. Diifuse
loading shall be reduced by inreasing public
awareness and developing innovative techno
logy.

5. The operational and financial responcibi
lity and authority of municipal water supply
and sewerage utilities shall he enhanced, but
the objectives are stili set by the municipal
council.

6. The public water supply and sewerage
utilities shall adequately inform their clients
of their policies. The publicity of the evaluation
of the operational and financial efficiency of
the utilities shall he increased, and the water
users shall he increasingly involved in deci
sion making.

7. Training in the field of water supply and
sanitation shall be enhanced, in order to en
sure the continuation of technical development
and to increasingly emphasize environmental
and health aspects in the sector.

8. The research and development resour
ces of the sector shall he focused on develop
ment of appropriate methods and processes,
emphasizing their suitability in local condi
tions, for raw water abstraction, protection of
water sources, and rernoval of nitrogen and
toxic substances from wastewaters.

9. The government shall, when providing
financial support to the sector, prioritize invest
ments aiming at improvement of drinking
water quality, improvement of operational re
liability in exceptional situations, protection of
watercourses of particular value, utilization of
sewage sludge, testing of new technological
innovations, and safeguarding of basic servi
ces in rural areas.

10. The Cabinet shall, at the end of the De
cade, appoint a permanent committee to pro
mote collaboration between the various bodies
involved in the sector development, and to
assist rninistries in development of legislation
as well as in promotion and coordination of
human resources development and research
and development.

Investment programme
Based on development needs and priorities,
the sector investments in 1990’s are recom
mended to be concentrated on:
O improvement of the drinking water quality

of about 700 000 consumers of public water
utilities to meet the European requirernents,

O improvement of the operational reliability
of public water utilities serving about
2 000 000 people, especially in exceptional
situations,

O expansion of services to the remaining
urban population yet unserved by public
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utilities; the number of new beneficiaries
will be approximately 500 000 by the year
2000, taking the anticipated urban growth
into account,

O improvement of water supply and sanitation
of about 400 000 rural people,

O intensification of treatment of wastewaters
of about 1 000 000 people, and

O intensification of rehabilitation of water
supply and sewerage utilities.

The estimated cost of the above program
me and anticipated sector investments in rec
reational habitation will be about FIM 18 mii
liard, averaging FIM 1.8 milliard per annum.
The future investment ievei wouid, thus, be
somewhat higher than presently. The above
estimates are based on the price level at the
beginning of 1990’s. The operational costs of
the utilities are anticipated to remain at the
present level throughout the decade.
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LIITE 3

VALTION RAHOITUKSEN OSUUS VESIHUOLTO- JA
VESIENSUOJELUINVESTOINNEISTA VUOSINA 1971-1989

Vuosi Vesihuolto- ja Vesihuolto- ja Valtion Työllisyys- Vesi- ja
vesiensuojelu- vesiensuojelu- vesihuolto- avustukset viemäri
investointeihin avustukset ja vesien- vesihuolto- laitos-
maksettu (milj, mk) suojelutyöt investoin- inves
korkotuki MMM YJVI (milj. mk) teihin toinnit
(milj. mk) (milj, mk) (milj, mk)

1971 1,9 0,3 294
1972 2,8 2,7 0,6 335
1973 4,3 2,0 5,2 471
1974 6,5 5,0 5,2 0,1 631
1975 8,3 12,0 7,4 1,6 780
1976 10,2 9,0 9,2 1,8 $39
1977 12,3 8,0 7,9 2,5 $04
1978 13,3 7,0 8,9 9,7 $12
1979 16,8 14,$ 9,5 $42
1980 16,2 20,0 21,0 2,2 978
1981 23,0 22,0 25,0 2,0 1 000
1982 28,0 24,0 28,0 5,0 1 041
1983 22,0 30,0 34,0 1,0 1 000
1981 28,0 21,0 6,0 29,0 2,0 1 006
1985 28,0 19,0 6,0 34,0 3,0 1 121
1986 27,0 24,0 9,0 38,0 4,0 1 228
1987 28,0 28,0 10,0 45,0 5,0 1 242
1988 24,0 27,0 8,5 39,0 7,5 1 209
1989 25,0 31,0 9,0 53,0 25,0 1 451
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