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1. Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2021 oli jo toinen erityisen poikkeuksellinen toimintavuosi koronaviruspandemian edelleen jatkuessa ja jopa kiihtyessä loppuvuodesta. Korona vaikutti voimakkaasti myös vesihuoltolaitosten ja Vesilaitosyhdistyksen toimintaan. Vesihuoltolaitokset varautuivat
pandemian vaikutuksiin erityisesti sekä henkilöstön toimintakykyyn että ulkopuolisten palvelujen ja materiaalien saatavuuteen ja
kustannuksiin. Vesihuoltopalvelut ovat vaikeasta tilanteesta huolimatta toimineet hyvin. Koronavirustartuntojen määrä vaikutti edelleen vuoden 2021 päättyessä selvästi lisääntyvän uusien virusmuunnosten myötä, mutta tautitapaukset olivat pääosin lieviä. Laitosten henkilöstövalmiuksien kannalta tilanne oli silti haastava.
Kansallisen vesihuoltouudistuksen valmistelu jatkui maa- ja metsätalousministeriön johdolla. VVY oli valmistelussa tiiviisti mukana.
Visioryhmän laatima uudistuksen toimeenpanosuunnitelma lähivuosille valmistui ja hyväksyttiin loppuvuodesta 2021. Toimeenpanosuunnitelmassa on useita tärkeitä kehittämishankkeita, joissa VVY:llä on keskeinen ja vastuullinen rooli.

2. Vuosi 2021 vesihuoltoalalla

VVY:n uusi strategia vuosille 2021-2030 tukee selkeästi myös kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteita. Strategian toimeenpano
käynnistyi vuoden 2021 aikana. Strategian tavoitteita tehtiin tunnetuksi mm. strategiawebinaarien avulla. VVY:n strategiaa ja vesihuoltouudistuksen tavoitteita tukemaan vuoden 2021 aikana valmistui ja valmisteltiin useita kehittämishankkeita. VVY sai kesällä
2021 tähän kaivattua lisäresurssia, kun uusi kehittämispäällikkö aloitti työnsä.

Koronapandemia vaikutti voimakkaasti myös
vesihuoltoon

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta vuonna 2019 tehdyn ulkopuolisen arvioinnin pohjalta suositeltuja toimenpiteitä rahaston
toiminnan ja hallinnon kehittämiseksi toteutettiin vuoden 2021 aikana. Toimenpiteitä jatketaan vielä tulevina vuosina.
Koronapandemia vaikutti suuresti VVY:n järjestämiin tapahtumiin. Lähes kaikki vuoden 2021 koulutukset ja muut tapahtumat järjestettiin webinaarimuotoisina. Vesihuolto 2021 -päivät ja Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttely pystyttiin kuitenkin järjestämään lähitapahtumana lokakuussa Turussa.
Koronapandemia vaikutti VVY:n tapahtumien talouteen tuloja huomattavasti pienentäen, mutta vastaavasti kuluissakin säästettiin
etäjärjestelyjen takia. Kustannuksia säästyi myös hallinnossa etäkokousten ansiosta ja erityisesti kansainvälisessä edunvalvonnassa
matkakustannusten jäädessä pois. Kokonaisuutena vuoden 2021 tulos muodostuikin jopa selvästi budjetoitua paremmaksi.
Vesihuoltopooli piti yllä tilannekuvaa koronapandemian vaikutuksista vesihuoltoon. Poolitoimikunta kokoontui viime vuoden aikana
etäkokouksiinsa edelleen tavanomaista tiiviimmin.
Kiitän erityisesti yhdistyksen eri toimielimissä toimineita jäsenlaitosten edustajia ja toimiston henkilökuntaa hyvästä työstä ja jaksamisesta poikkeuksellisen vuoden aikana. Kiitokset myös koko jäsenistölle ja muille sidosryhmille, erityisesti vesihuoltouudistuksen
valmisteluun osallistuneille. Rakennamme yhdessä tulevaisuuden vesihuoltoa entistäkin kestävämmälle pohjalle.

Koronapandemia vaikutti yhteiskunnan toimintaan käytännössä koko
vuoden. Vesihuoltopalvelujen saatavuuteen ja laatuun pandemialla ei ollut vaikutusta, vaan vesihuoltopalvelut toimivat normaalisti.
Sen sijaan niin vesihuoltolaitosten kuin muidenkin alan toimijoiden
toiminnan järjestelyihin koronapandemia on aiheuttanut isoja muutoksia. Vesihuoltolaitoksilla on tehty varautumistoimenpiteitä erityisesti henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi, mutta myös kriittisten
materiaalien saannin varmistamiseksi. Koronatilanne on vaikuttanut
vesihuoltolaitosten toimintaan ennen kaikkea työperäisiä tartuntoja
ehkäisevien toimintatapojen noudattamisen kautta. Kesästä 2021
alkaen sähkölaitteiden, komponenttien, pumppujen ja verkostomateriaalien pidentyneet toimitusajat ja nousseet hinnat ovat edellyttäneet ennakointia tilauksissa ja nostaneet kustannuksia. Vesihuollon
toimintavarmuuden ylläpitämiseksi tärkeät huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet ja urakat on saatu toteutettua pääosin suunnitellusti
koko epidemian ajan. Mittarinvaihtoja on kuitenkin siirretty yleisesti
myöhemmäksi. Monilla vesihuoltolaitoksilla on otettu käyttöön uusia
tai entistä laajemmin digitaalisia ratkaisuja toimintaa helpottamaan
ja mahdollistamaan.

Kansallinen vesihuoltouudistus
Maa- ja metsätalousministeriön johdolla vuonna 2021 käynnistyneellä
kansallisella vesihuoltouudistuksella etsitään ratkaisuja Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin.
Tavoitteena on varmistaa kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja laadukas vesihuolto sekä edistää mm. uuden teknologian keinoin vesihuollon energia- ja resurssitehokkuutta. Vesihuoltolaitoksille
pyritään varmistamaan riittävät taloudelliset ja osaamisresurssit, joiden avulla laitokset pystyvät tuottamaan asiakkailleen laadukasta ja
toimintavarmaa vesihuoltopalvelua kohtuullisin kustannuksin. Keinoja
voivat olla laitoskoon kasvattaminen yhdistämällä laitoksia, resurssien
varmistaminen uusilla yhteistyömuodoilla tai ulkopuolisten palvelujen
käyttäminen. Tavoitteena on myös sitouttaa omistajia turvaamaan vesihuoltopalveluiden toimintavarmuutta sekä vahvistaa omistajien ja vesihuoltolaitosten välistä yhteistyötä.

Osmo Seppälä
toimitusjohtaja
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Keväällä 2021 julkistettiin visioryhmän valmistelema uudistuksen ohjelmapaperi. Ohjelman pohjalta visioryhmä jatkoi uudistuksen toimeenpanosuunnitelman valmistelua. Johtoryhmä hyväksyi toimeenpanosuunnitelman loppuvuodesta 2021. Toimeenpanosuunnitelmasta järjestetään
kevään 2022 aikana kuuleminen ja sitä kehitetään edelleen toimeenpanon käynnistyttyä.
Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohella ja tueksi on valmisteltu ELY-keskusten johdolla alueelliset vesihuoltostrategiat Läntisen Suomen alueelle
sekä Itäisen ja eteläisen Suomen alueelle.

Vesihuoltolaitosten organisoinnista ja rahoituksesta
Vesihuoltolaitosten yhtiöittämisiä toteutui edelleen vuoden 2021 aikana.
Sen sijaan aiemmin joissakin kunnissa valmisteltuja kunnan omistamien
vesihuollosta vastaavien monialayhtiöiden myymistä ainakin osittain
kunnan ulkopuolisille tahoille ei enää aktiivisesti edistetty. Tähän vaikutti
mm. alkuvuodesta 2020 koottu Vesi on meidän -kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi. Kansalaisaloite eteni eduskuntakäsittelyyn vuoden 2020 aikana. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta
antoi lausuntonsa (mietintönsä) alkuvuodesta 2021 ja edellytti, että
maa- ja metsätalousministeriö käynnistää valmistelun lainsäädännöksi,
jolla varmistetaan julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen
kuntien omistuksessa ja määräysvallassa. Uudenlaisia vesihuollon organisointimalleja on selvitelty ja niiden toteutusta valmisteltu vuoden 2021
aikana. Erityisen kiinnostavaksi on osoittautunut ns. alueellinen operointimalli, jonka valmistelu Ylä-Savon alueella on pisimmällä.
Aiemman kaltaista valtion tukirahoitusta vesihuollon hankkeisiin ei ole
enää viime vuosina ollut valtion talousarviossa. Lisätalousarvioissa on
kuitenkin varattu määrärahoja vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi koronaepidemian aikana. Rahoitusta on myönnetty mm. laitosten
yhteistyötä ja palvelujen hankintaa edistäviin hankkeisiin.
Vesihuollon pitkän aikavälin investointitarpeita arvioitiin vuonna 2020
valmistuneessa selvityksessä Vesihuollon investointitarpeet vuoteen
2040. Kokonaisinvestointitarpeen arvioitiin olevan vuoteen 2040
saakka 777 milj.€ vuodessa, mikä on noin kaksinkertainen viime
vuosien investointitasoon verrattuna. Verkostojen saneerausinvestoin-
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hulevedet, haitalliset aineet ja kiertotalous- sekä energiansäästötavoitteet. Komissio toteutti laajan kustannustehokkuustarkastelun ja esitteli
lokakuussa 2021 järjestämässä työpajassaan eri sääntelyvaihtoehtoja
direktiiviin ja totesi direktiivin ensimmäisen version olevan valmis julkaistavaksi arviolta heinäkuussa 2022.

tien osuudeksi tästä arvioitiin noin 480 milj.€ vuodessa eli 60 %.
Investointitarpeet aiheuttavat tulevaisuudessa kovia paineita vesihuoltomaksujen korottamiselle.

Vesihuoltoa koskeva lainsäädäntö ja viranomaisohjaus –
vuonna 2021 tapahtunutta

Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti syksyllä 2020 hankkeen uuden
lannoitelain valmistelua varten. Uusi lannoitelaki on tarkoitus saattaa
voimaan vuonna 2022. Hankkeen tarkoituksena on valmistella EU-lainsäädännöstä ja kansallisista tarpeista johtuvat muutokset uuteen lannoitelakiin ja asetuksiin, siltä osin kuin niistä ei ole tarkoitus säätää markkinavalvontaa koskevassa hallituksen esityksessä. Samalla uudistetaan
lannoitelain nojalla annettavia asetuksia. Lannoitelaki tuli lausunnoille
joulukuussa 2021 ja siihen liittyvät asetukset, kuten fosforin käyttöä
sääntelevä fosforiasetus tulee lausunnoille vuoden 2022 aikana.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on vesihuollon yleisestä ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä vastaava ministeriö. Ympäristöministeriö (YM) vastaa viemäröinnin ja vesiensuojelun viranomaisohjauksesta,
ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) talousveden laadun valvonnan
viranomaisohjauksesta.
Vesienhoito

Marraskuussa 2020 julkaistiin ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi
ja toimenpideohjelmiksi vuosille 2022–2027. Suunnitelmat olivat lausunnoilla 14.5.2021 saakka ja hyväksytyt suunnitelmat julkaistiin joulukuussa 2021. Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja
pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja
kuormituksesta. Lisäksi ohjelmassa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän
tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Vesienhoidon suunnitelmissa
asetetuilla tilatavoitteilla ja vesistöjen laadun luokittelulla voi olla merkitystä jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupaprosesseissa ja talousveden hankinnan vesilain mukaisiin lupiin. Tästä ovat esimerkkeinä EUoikeuden Weser-päätös sekä Suomessa korkeimman hallinto-oikeuden
päätös olla myöntämättä ympäristölupaa Finnpulp Oy:lle.

Jätelainsäädännön uudistus eteni vuonna 2021 ja syksyllä oli lausunnoilla
asetukset, joilla täsmennettiin jätelain (646/2011) säännöksiä, jotka ovat
tarpeen EU:n ns. jätesäädöspaketin täytäntöön panemiseksi. Ehdotettujen
asetusten tavoitteena oli osana EU:n jätesäädöspaketin kansallista täytäntöönpanoa ja siihen liittyvää jätelainsäädännön uudistusta vahvistaa kiertotaloutta Suomessa sekä tehostaa jätehierarkian (etusijajärjestys) noudattamista ja lisätä materiaalien resurssitehokasta käyttöä sekä kierrätystä.
EU:n jätedirektiivin (2018/851) mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava
asianmukaisia toimenpiteitä varmistaakseen, että jätteen, joka on läpikäynyt hyödyntämistoimen, katsotaan lakanneen olemasta jätettä, jos
se täyttää sille säädetyt edellytykset. Osittain vaatimuksista säädetään
EU:n lannoitevalmisteasetuksessa, mutta osa jätepohjaisista tuotteista
jää kansallisen sääntelyn varaan. Näiden osalta tarkoituksena on luoda
menettelytavat lannoitevalmisteiden osalta kansallisen jätteeksi luokittelun päättymisestä. Tämä koskee esimerkiksi puhdistamolieteperäisiä
jakeita, joiden osalta asetuksen luonnosta ei vuoden aikana julkaistu.

Talousvesi

Uusi juomavesidirektiivi tuli voimaan 12.1.2021 ja sen vaatimukset on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä pääosin kahden vuoden kuluessa.
Uuden juomavesidirektiivin toimeenpanon valmistelu alkoi Suomessa
keväällä 2021, kun sosiaali- ja terveysministeriön asettamat kansallisen
toimeenpanon ohjausryhmä ja viisi alatyöryhmää aloittivat toimintansa.
Direktiivin kansallisen toimeenpanon edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia
valmisteltiin syksyn 2021 aikana alatyöryhmissä ja ministeriöissä. Lainsäädäntömuutosten pitää valmistua vuoden 2022 aikana.

Green deal

Ympäristöministeriö, Vesilaitosyhdistys ja Kuntaliitto allekirjoittivat vapaaehtoisen Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimuksen,
jolla pyritään vähentämään yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta. Vapaaehtoisella
sopimisella on suuri merkitys vesiensuojelussa: se kehittää joustavasti
puhdistamoiden toimintaa ympäristölupamääräysten vaatimuksia korkeammalle tasolle ja edistää vesiensuojelua. Vuonna 2021 allekirjoitettu
green deal -sopimus on jatkumoa vuonna 2012 solmitulle ensimmäiselle
vapaaehtoisuuteen pohjautuvalle suositussopimukselle. Uudessa sopimuksessa puhdistamoiden ympäristötavoitteet ja niitä toteuttavat toimet
muodostuvat yhä kunnianhimoisemmiksi.

Juomavesidirektiivin tärkein tavoite on turvata talousveden eli juomaveden terveydellinen laatu. Uusi juomavesidirektiivi edellyttää riskinarviointiin ja riskienhallintaan perustuvaa juomaveden laadun varmistamista
koko vedentuotantoketjussa ja juomaveden laatuvaatimukset on päivitetty viimeisimpään tutkimustietoon perustuen. Direktiivin myötä lisätään
tiedottamista talousvesihuollon tehokkuudesta ja toimivuudesta, aletaan
seurata aiempaa tarkemmin kansallisesti vesijohtoverkoston vuotovesien määrää, laaditaan terveysperusteiset laatuvaatimukset juomaveden
kanssa kosketuksissa oleville rakennusmateriaaleille sekä parannetaan
heikoimmassa asemassa olevien veden saatavuutta.

Sopimuksessa asetetaan kaikille yhdyskuntajätevesidirektiivin piirissä oleville taajamien jätevesiä käsitteleville puhdistamoille valtakunnallisia määrällisiä tavoitteita. Direktiivin piirissä olevat puhdistamot käsittelevät vähintään 2 000 henkilön vuorokaudessa tuottaman
keskimääräisen kuormituksen verran jätevesiä. Tähän viitataan asukasvastineluvulla 2 000. Myös pienempiä ympäristöluvanvaraisia
jätevedenpuhdistamoja kannustetaan mukaan työhön jätevesien ravinnekuormituksen vähentämiseksi.

Jätevesi, liete ja kiertotalous

EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistaminen eteni kesällä 2021 julkisella konsultaatiolla, jossa pyydettiin näkemyksiä siitä, miten direktiivissä
havaittuihin ongelmiin voitaisiin parhaiten puuttua ja varmistaa direktiivin
tarkoituksenmukaisuus tulevien vuosikymmenten aikana. Kuulemisella
haluttiin myös kartoittaa mielipiteitä direktiivin mahdollisista parannuksista ja tavoitteena on puuttua kysymyksiin, joita direktiivi ei nykyisellään
kata riittävällä tavalla, ja uusiin kysymyksiin, joita on tullut esiin kuluneiden vuosikymmenten aikana ja joihin on nyt puututtava. Näkemykset
otettiin huomioon vaikutustenarvioinnissa, joka muodosti tietopohjan
direktiiviin tehtäville muutoksille. Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamisen yhteydessä, kehittämistarpeiksi on tunnistettu mm. viemäriylivuodot,

Vuoden 2027 loppuun mennessä tavoitteena on, että yli 10 000 asukasvastineluvun puhdistamoilla 90 % kaikkien kyseisen kokoluokan puhdistamoiden kokonaisuutena tarkasteltavista tuloksista on ympäristöluvissa
tuloksille asetettuja raja-arvoja parempia. 2 000–10 000 asukasvastineluvun puhdistamoilla vastaava tavoite on 80 %. Ympäristölupien mukaisesti tarkkailtavia tuloksia ovat esimerkiksi jäteveden typen ja fosforin
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pitoisuus. Lisäksi tavoitellaan, että vähintään 2 000 asukasvastineluvun puhdistamoiden yhteenlaskettu vuosittainen todellinen biologinen
hapenkulutus on enintään 2 600, fosforikuorma 100, ammoniumtyppikuorma 400 ja typpikuorma 2 800 tonnia.
Avainasemassa ovat vesihuoltolaitokset ja jätevedenpuhdistamot, jotka
tekevät vapaaehtoisen sitoumuksen toteuttaakseen toimia, jotka vähentävät edelleen yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta. Laitokset voivat asettaa toiminnalleen myös omia tavoitteita.
Sopimuksen allekirjoittaneet yhdistykset kannustavat jäseniään, kuntia, vesihuoltolaitoksia ja jätevedenpuhdistamoita tekemään omat sitoumuksensa
sopimukseen. Ympäristöministeriö ja yhdistykset asettavat yhteistyössä
yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevia tavoitteita, tunnistavat olennaiset kehityskohteet ja linjaavat strategisia tavoitteita vesihuoltolaitosten ja
jätevedenpuhdistamoiden toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi ne edistävät
vesiensuojelun kehittämishankkeita ja muita toimia, joilla tuetaan sopimuksen tavoitteita. Ministeriö laatii yhteenvedot toimenpiteistä ja tuloksista sekä
arvioi tavoitteiden saavuttamista ja sopimuksen vaikuttavuutta.
Verkostot ja laitteistot

Ympäristöministeriön asetukset koskien rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien ja niiden liittimien olennaisia teknisiä vaatimuksia ja tyyppihyväksyntää tulivat voimaan 1.3.2021. Asetukset liittyvät
vesihuoltolaitosten töihin siltä osin kuin vesihuoltolaitosten edustajat tekevät
tonttivesijohdon liitoksen vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston runkolinjaan
ja kiinteistön vesimittariin. Olennaisten teknisten vaatimusten asetuksissa
säädetään vaatimukset tuoteryhmäkohtaisesti. Koska PE-putkille eikä PE-putkien liittimille ole olemassa asetusten soveltamisalan mukaisia harmonisoituja tuotestandardeja, tapahtuu tuotehyväksyntä kansallisesti.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom jatkoi määräyksessä verkkotietojen
ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta (71/2020 M) tarkoitetun Sijaintitietopalvelun suunnittelua Sijaintitietopalvelun asiantuntijaryhmän avustuksella. Määräyksen fyysistä infrastruktuuria ja aktiivisia
verkon osia koskevat velvoitteet tulisivat määräyksen mukaisesti voimaan
1.10.2022, jolloin tietojen tulee olla toimitettu Sijaintitietopalveluun.
Traficomin ilmoituksen mukaan Sijaintitietopalvelu aukeaa vasta keväällä
2023 ja verkkotietojen toimittaminen alkaa syys-lokakuussa 2022. Määräyksen tarkoituksena on edistää verkkojen yhteisrakentamista ja -käyttöä sekä vähentää maarakennustöistä verkkoinfrastruktuurille aiheutuvia
vikatilanteita. Se myös edistää verkkotoimijoiden välistä yhteistyötä lisäämällä keskitetyn tietopisteen avulla verkkotoimijoiden tietoisuutta muiden
verkkotoimijoiden rakentamishankkeista ja fyysisen verkkoinfrastruktuurin
sijainnista. Määräyksen vaatimukset kohdistuvat sektorirajat ylittäen viestintä-, energia-, vesihuolto- ja liikenneverkkotoimijoihin.

voitteita kyberturvallisuuden vahvistamiseksi ja häiriöistä raportoimiseksi.
Lisäksi EU:ssa valmisteltiin ehdotusta direktiiviksi kriittisten toimijoiden
häiriönsietokyvystä (CER-direktiivi). CER-direktiivillä on tarkoitus korvata
Euroopan kriittisen infrastruktuurin suojaamista koskevan ECI-direktiivi
(2008/114EC). Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa EU:n kannalta
välttämättömien palvelujen häiriönsietokykyä ja määrittää tietyt kriittiset sektorit, jotka tarjoavat tällaisia palveluja. Kumpikin direktiiviehdotus
koskee myös vesihuoltoa ja tuonee uusia kriteereitä kriisinkestävyydelle
ja varautumiselle häiriöihin ja uhkiin. Neuvottelut direktiiviehdotusten tarkemmasta sisällöstä jatkuvat edelleen vuonna 2022.
Taksonomia

Taksonomian tavoitteena on tuottaa tietoa rahoituskohteiden kestävyydestä
ympäristön kannalta. Kun käytössä on yhtenäiset luokittelukriteerit, on helpompi suunnata edullisempaa rahoitusta kestäviksi katsottaviin investointeihin ja ehkäistä viherpesua. EU:n taksonomia-asetus (EU) 2020/852) tuli
voimaan kesällä 2020. Siinä on kuusi ympäristötavoitetta, joiden merkittävä
edistäminen olisi asetuksen mukaan ympäristön kannalta kestävää.
EU:n komissio saa antaa taksonomia-asetuksen nojalla delegoituja säädöksiä. Ensimmäinen taksonomia-asetuksen alainen delegoitu säädös julkaistiin
9.12.2021 EU:n virallisessa lehdessä. Vuonna 2022 tulee todennäköisesti
lisää säädöksiä. Kestävän rahoituksen foorumi julkaisi 3.8.2021 raportin
EU:n kestävän rahoituksen taksonomian neljän ympäristötavoitteen teknisistä arviointikriteereistä ja sitä käytetään apuna näiden kriteerien valmistelussa. Raportissa on aihioita kriteereiksi yli sadalle taloudelliselle toiminnalle.
Raportti on eritelty sektoreittain ja mukana on mm. vedenjakelu ja jätevesi.
Kilpailulaki

Kilpailulakiin tuli vuonna 2021 muutoksia. Muutokset koskevat mm. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuulemisia, tietopyyntöjä ja tarkastusvaltuuksia,
kilpailunrajoituksen perusteella määrättäviä korjaustoimenpiteitä ja seuraamuksia. Myös yhteenliittymien seuraamusmaksun määrän arviointia
muutettiin ja yhteenliittymän jäsenet voisivat tiettyjen edellytysten täyttyessä olla velvollisia maksamaan yhteenliittymälle määrättyä seuraamusmaksua, jos yhteenliittymä ei pystyisi sitä maksamaan.
Kilpailulain 30 d §:n mukainen kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus herätti
edelleen keskustelua. Lain mukaan kunnan, kuntayhtymän, valtion taikka
niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön on pidettävä erillistä kirjanpitoa
taloudellisesta toiminnasta, jota ne harjoittavat kilpailutilanteessa markkinoilla. Säännöksen soveltaminen alkoi 1.1.2020. Säännöksen tarkoituksena on lisätä julkisyhteisön liiketoiminnan läpinäkyvyyttä.

Keskitetylle tietopisteelle toimitettavia tietoja ovat tiedot verkkotoimijasta,
verkkojen fyysisestä infrastruktuurista, tiedot kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista sekä tiedot rakentamissuunnitelmista. Määräyksessä määrätään lisäksi toimitettavien tietojen muodosta ja toimittamisesta.
Muut säädökset
Ehdotukset uudeksi verkko- ja tietoturvadirektiiviksi ja
direktiiviksi kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä

Uutta verkko- ja tietoturvadirektiiviä (NIS 2-direktiivi) valmisteltiin kyberturvallisuuden korkean tason varmistamiseksi EU:n alueella. Se korvaisi
nykyisen NIS-direktiivin. Yhteiskunnan kriittisille sektoreille esitetään vel-

Onko kotikuntasi vesihuolto
kestävällä pohjalla?
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3.4 Työvaliokunta
Hallituksen apuna on toiminut hallituksen jäsenistä valittu työvaliokunta.
Työvaliokunnalla oli vuoden aikana kuusi kokousta. Vuosikokouksessa,
vaalitoimikunnassa, hallituksessa ja työvaliokunnassa esittelijänä toimii
toimitusjohtaja Osmo Seppälä ja sihteerinä apulaisjohtaja Mika Rontu.
•
•
•
•
•

Juha Hiltula, Kemin Energia ja Vesi Oy, puheenjohtaja
Elina Antila, Porvoon vesi, varapuheenjohtaja
Antti Kytövaara, Kangasalan Vesi
Veli-Pekka Vuorilehto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Irma Hyry, Vaasan Vesi, varajäsen

3.5 Tilin- ja toiminnantarkastajat
Tilintarkastaja
• KHT, Hannele Stenmark, BDO Oy

3. Vesilaitosyhdistyksen organisaatio

Toiminnantarkastaja
• Juha Heininen, hallintopäällikkö, Turun Vesihuolto Oy
Varatoiminnantarkastaja
• Mervi Copeland, Controller, Helsingin seudun ympäristöpalvelut

3.1 Vuosikokous

3.2 Vaalitoimikunta

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin torstaina 15.4.2021 koronapandemian takia etäosallistumismahdollisuudella. Kokoukseen osallistui
yhteensä 24 äänioikeutettua jäsenistön edustajaa ja käytettävissä oli 90
ääntä 598 äänestä.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on antaa yhdistyksen vuosikokoukselle ehdotus hallitukseen valittavista jäsenistä sekä tilintarkastajista ja heidän varamiehistään. Vaalitoimikunnan kokoonpano vuoden 2021 vuosikokouksesta lähtien:

3.6 Asiantuntijaryhmät

• Tommi Fred, Helsingin seudun ympäristöpalvelut,
2020–2022, puheenjohtaja
• Esa Jokela, Kokkolan Vesi, 2021–2023
• Jouni Lillman, Lahti Aqua Oy, 2022–2024

3.3 Hallitus
Hallitus on kertomusvuoden aikana kokoontunut neljä kertaa, kaikki etäkokouksina. Hallituksen kokoonpano vuosikokouksesta 15.4.2021 lähtien
on ollut seuraava.

Koronapandemian vuoksi vuosikokouksessa paikan päällä olivat ainoastaan
HSY:n Jyrki Kaija ja Tommi Fred sekä VVY:n Mika Rontu ja Osmo Seppälä. Kuva: VVY.

Hallituksen varsinainen jäsen

Varajäsen

Puheenjohtaja Juha Hiltula, Kemin Energia ja Vesi Oy
Varapuheenjohtaja Elina Antila, Porvoon vesi
Anna Arosilta-Gurvits, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Katja Arvola, Limingan Vesihuolto Oy
Irma Hyry, Vaasan Vesi
Juha Kotiranta, Kurikan Vesihuolto Oy
Antti Kytövaara, Kangasalan Vesi
Juha Lemmetyinen, Joensuun Vesi
Jouni Lähdemäki, Oulun Vesi
Paavo Taipale, Suomen Kuntaliitto ry
Aki Teini, Liedon Vesi
Ulla Tyrväinen, Iisalmen Vesi
Veli-Pekka Vuorilehto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Paulus Lepistö, Inarin Lapin Vesi Oy
Päivi Kopra, Nurmijärven Vesi
Kimmo Rintamäki, Nivos Vesi ja Lämpö Oy
Pekka Pesälä, Pudasjärven Vesiosuuskunta
Jukka Meriluoto, HS-Vesi
Kari Pietarinen, Imatran Vesi
Ari Kaunisto, Järvenpään Vesi
Petri Jokela, Tampereen Vesi
Jarmo Äijälä, Oulaisten Vesiosuuskunta
Tuulia Innala, Suomen Kuntaliitto ry
Anders Öström, Raision Vesi Oy
Kim Westerholm, Uudenkaupungin Vesi
Sanna Varjus, Hangon Vesi
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Vesilaitosyhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus voi asettaa pysyviä tai
tilapäisiä työryhmiä. Hallituksen asettamat pysyvät asiantuntijaryhmät
toimivat toimisäännön mukaan hallituksen ja toimiston apuna.
Hallituksen nimeämänä on toiminut neljä asiantuntijaryhmää. Kertomusvuoden aikana asiantuntijaryhmät osallistuivat eri tahoille annettujen lausuntojen, aloitteiden, suositusten, ohjeiden ja mallien valmisteluun sekä
suunnittelivat koulutusta. Toimitusjohtaja Osmo Seppälä osallistuu kaikkien asiantuntijaryhmien ja toimikuntien kokouksiin. Yhteistoimintajäsenjaoston alajaostojen puheenjohtajat ovat voineet osallistua asiantuntijaryhmien kokouksiin kutsuttuina asiantuntijoina.
3.6.1 Hallinto- ja talousryhmä

Hallinto- ja talousryhmässä käsitellään vesihuoltolaitosten talouteen, hallintoon, johtamiseen, lainsäädäntöön ja asiakassuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Ryhmä piti neljä kokousta etänä.
Kokouksissa seurattiin vesihuoltolain soveltamista ja kansallista vesihuoltouudistusta. Lisäksi keskusteltiin kilpailulaissa tarkoitetun kirjanpidon
eriyttämisvelvollisuudesta ja muista vesihuoltolaitosten toimintaan liittyvistä kysymyksistä. Ryhmä seurasi myös toimialaansa liittyvää säädösvalmistelua ja EurEaun laki- ja talouskomitean (EurEau 3) toimintaa. Erityisesti esillä olivat EU:n tietoturvadirektiivin uudistaminen (NIS 2) ja EU:n
komission ehdotus uudeksi direktiiviksi, jolla tähdätään kriittisten palveluiden häiriönsietokyvyn parantamiseen.
Hallinto- ja talousryhmä esitti ja seurasi toimialaansa liittyviä kehittämishankkeita. Ryhmän käynnistämä hanke ”Vesihuoltolaitosten laatujärjestelmän malli” valmistui toimintavuonna. Ryhmä päätti käynnistää
hankkeen vesihuoltolaitosten välisten sopimusmallien uudistamiseksi ja
sopimisesta häiriötilanteisiin varautumisesta.
• Antti Kytövaara, Kangasalan Vesi, puheenjohtaja
• Kristian Gullsten, Napapiirin Energia ja Vesi Oy

•
•
•
•
•
•

Jari Haavisto, Onninen Oy / Infra
Tuulia Innala, Suomen Kuntaliitto ry
Mika Mankinen, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta
Miikka Pekkarinen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Tomi Saari, Kauhavan Vesi Oy
Anneli Tiainen, Vesilaitosyhdistys, sihteeri

3.6.2 Vesilaitosryhmä

Vesilaitosryhmässä käsitellään talousveden laatuun sekä vesilaitosten toimintaan ja tekniikkaan sekä veden jakeluun liittyviä kysymyksiä. Ryhmä
piti neljä kokousta. Koronaepidemian vaikutukset vesilaitostoimintaan olivat ryhmän kokouksissa keskustelun aiheena. Ryhmä seurasi ja kommentoi
toimialansa näkökulmasta mm. uuden juomavesidirektiivin kansallista toimeenpanoa, vedenjakelualueiden paikkatietojen toimittamista sekä ehdotuksia vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027. Ryhmä keskusteli
sisäilman radonmittauksista vesilaitoksilla ja perfluorattujen yhdisteiden
esiintymisestä ja vaikutuksista raaka- ja talousvesissä. Ohjeistus vesihuoltolaitoksille asbestisementtiputkien vuotokorjauksiin ja suunniteltuihin korjauksiin liittyviksi töiksi, Talousveden syövyttävyys, Vesihuoltolaitosten turvallisuusjohtaminen, Vesihuoltoverkostojen mittaus- ja dokumentointiohje
rakennus-, saneeraus-, huolto- ja kunnossapitotöissä, Jatkuvatoimiset mittarit talousveden laadun valvonnassa vesijohtoverkostossa, Selvitys vesipuitedirektiivin vaikutuksista vesilaitosten toimialalle ja Vesijohtojen kunnon
tutkiminen -ohjeen laadinta olivat merkittävimmät ryhmän ohjaamat kehityshankkeet. Ryhmä seurasi aktiivisesti myös kemiallisen saostuksen toimintavarmuuden parantamisen suunnitteluohjeen sekä vesihuoltolaitoksen
häiriötilanteiden toimintakorttimallien laadintaa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanna Varjus, Hangon Vesi, puheenjohtaja
Elina Antila, Porvoon vesi
Tuula Laakso, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Jarmo Lahtinen, Oulun Vesi
Jarko Lehto, Pipelife Finland Oy
Janne Mäki-Petäjä, Lahti Aqua Oy
Sami Väisänen, Lappeenrannan Energiaverkot Oy
Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys
Riina Liikanen, Vesilaitosyhdistys, sihteeri

3.6.3 Viemärilaitosryhmä

Viemärilaitosryhmässä käsitellään jätevesien laatuun, lietteen käsittelyyn
sekä jätevedenpuhdistamojen ja viemäriverkoston toimintaan liittyviä kysymyksiä. Ryhmä piti neljä kokousta. Vuoden 2021 aikana viemärilaitosryhmä
seurasi toimialaansa liittyvien säädösten ja ohjelmien valmistelua ja kommentoi toimialansa näkökulmasta mm. lannoitelainsäädäntöön liittyvää
kokonaislakimuutosasiaa sekä työsti jätevedenpuhdistuksen green deal
-sopimuksen sisältöä ja tavoitteen asetantaa. Viemärilaitosryhmä jatkoi
vuonna 2016 aloitettua työtä puhdistamolietteen käsittelyyn, hyödyntämiseen ja tulevaisuuden ratkaisuihin liittyvien kysymysten sekä lainsäädäntömuutosten parissa. Viemärilaitosryhmä toimi ohjausryhmänä mikrobiologiset
altisteen hankkeessa ja ryhmän aloitteesta käynnistetty lietteen käsittelyn
nykytilannetta kuvaava selvitys valmistui. Ryhmä seurasi aktiivisesti myös
muita toimialaansa kuuluvia laitoslähtöisiä hankkeita.
• Mari Heinonen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (alkuvuosi), 		
puheenjohtaja kevät 2021
• Päivi Kopra, Nurmijärven Vesi -liikelaitos, puheenjohtaja syksy 2021
• Mirva Levomäki, Turun seudun puhdistamo Oy  
• Jukka Meriluoto, HS-Vesi
• Mikko Ojanen, Xylem Water Solutions Suomi Oy
• Pekka Paavola, Kemin Energia ja Vesi Oy
• Hannu Roikola, Kempeleen Vesihuolto Oy
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• Milla Vesala, Vaasan Vesi, (loppuvuosi)
• Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys
• Paula Lindell, Vesilaitosyhdistys, sihteeri

3.8 Tunnuslukujärjestelmän työryhmä
Tunnuslukujärjestelmän kehittämisestä päätti kuusijäseninen työryhmä.
Ryhmä piti neljä kokousta.

3.6.4 Koulutustyöryhmä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koulutustyöryhmä linjaa koulutustoimintaa ja sen kehittämistä, seuraa koulutuksen taloutta ja osallistujamääriä sekä ideoi järjestettäviä koulutuksia ja
niiden sisältöjä. Vuosi 2021 oli koulutustyöryhmän yhdeksäs toimintavuosi
hallituksen asettamana pysyvänä asiantuntijaryhmänä. Ryhmällä oli neljä
kokousta. Koulutustyöryhmä valmisteli VVY:n strategian mukaisen koulutuksen
kehittämissuunnitelman vuosille 2021–2024. Koulutustyöryhmä valmisteli
hanke-ehdotuksen Tervetuloa vesihuoltoalalle -verkkokoulutushankkeelle sekä
seurasi aktiivisesti hankkeen käynnistetty sen etenemistä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kirsi Tähti, Kuopion Vesi Oy, puheenjohtaja
Katja Arvola, Limingan Vesihuolto Oy
Tero Kilpeläinen, Oulun Vesi, puheenjohtaja (alkuvuosi)
Anne Koskela, Hyxo Oy
Jarkko Laanti, Turun seudun puhdistamo Oy
Tiina Lakimo, Lahti Aqua Oy
Kimmo Rintamäki, Nivos Vesi ja Lämpö Oy
Hannu Teppo, Levin Vesihuolto Oy (loppuvuosi)
Minna Laurila, Vesilaitosyhdistys
Katri Henttonen, Vesilaitosyhdistys, sihteeri

3.9 Vesilaitosyhdistyksen toimihenkilöt
• Toimitusjohtaja Osmo Seppälä, yleisjohto, edunvalvonta- ja
kehittämistehtävät
• Apulaisjohtaja Mika Rontu, verkosto- ja laitostekniikkaan liittyvät
asiat, Yhdyskuntatekniikka-näyttelyn johtaja, toimiston tietotekniset
palvelut
• Toimistosihteeri Heli Ala-Pohja, jäsenrekisteriasiat, julkaisutilaukset,
toimistopalvelut, Yhdyskuntatekniikka-näyttelyn sihteeri
• Koulutuspäällikkö Katri Henttonen, koulutus
• Tiedottaja Eeva Hörkkö, tiedotus
• Taloussihteeri Anneli Kurppa, laskutus, palkat, palkkiot, kirjanpito ja
veroasiat
• Koulutussuunnittelija Minna Laurila, koulutus, Vesihuoltolaitosten
kehittämisrahasto (alkuvuosi)
• Vesiasiain päällikkö Riina Liikanen, talousvesiin liittyvät asiat,
vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö
• Vesiasiain päällikkö Paula Lindell, jätevesiin, vesienhoitoon,
kiertotalouteen, lietteen laatuun ja tutkimukseen liittyvät asiat
(9.8.2021 alkaen)
• Lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, vesihuoltolaitosten hallintoon,
talouteen ja asiakassuhteisiin liittyvät asiat sekä lainsäädäntö
• Kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko, kehittämisrahaston toimintaan
ja strategian mukaiseen kehittämiseen liittyvät asiat
(1.8.2021 alkaen)
• Harjoittelija Neea Nieminen

3.7 Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta
Rahaston varojen jakamisesta vesihuoltolaitosten tutkimus- ja kehittämistoimintaan päättää yhdeksänjäseninen toimikunta, jonka jäsenet nimittää
Vesilaitosyhdistyksen hallitus. Vuoden 2021 aikana toimikunta piti kolme
kokousta. Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijat toimivat esittelijöinä ja Minna
Laurila (alkuvuosi) ja Saijariina Toivikko (loppuvuosi) sihteerinä toimikunnassa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sara Alanärä, Oulun Vesi, puheenjohtaja
Mervi Copeland, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (alkuvuosi)
Laura Haavisto, HS-Vesi
Liisa Joensuu, Järvenpään Vesi (loppuvuosi)
Pekka Pesälä, Pudasjärven Vesiosuuskunta
Hanna Riihinen, Tuusulan Vesi (alkuvuosi)
Aninka Urho, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (loppuvuosi)
Anders Öström, Raision Vesi Oy
Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys, sihteeri
Neea Nieminen, harjoittelija

Tommi Fred, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, puheenjohtaja
Toni Huuha, Ylivieskan Vesiosuuskunta
Matti Laaksonen, Pieksämäen Vesi Oy
Jarmo Lahtinen, Oulun Vesi
Mirva Levomäki, Turun seudun puhdistamo Oy
Tomi Saari, Kauhavan Vesi Oy
Lasse Sampakoski, Lempäälän Vesi Oy
Jukka Tyrväinen, Alva-yhtiöt Oy
Kirsi Tähti, Kuopion Vesi Oy

4. Edunvalvonta
4.1 Yleistä

EurEaun komiteat

Edunvalvonnan tavoitteena on vaikuttaa EU:n ja kansallisen lainsäädännön kehittämiseen sekä Suomen viranomaisten määräysten ja ohjeiden
valmisteluun siten, että laitosten toiminnan hallinnolliset puitteet tarjoavat
mahdollisuuden tuottaa hyviä ja edullisia palveluja laitosten asiakkaille.
Edunvalvonnalla pyritään myös vaikuttamaan alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä median vesihuollosta välittämään kuvaan.

EurEau 1 Juomavesi, Drinking Water
• Riina Liikanen, Vesilaitosyhdistys
(EurEau 1:n toinen puheenjohtaja 1.7.2021 alkaen)
• Heli Härkki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
(EurEau 1:n toinen koordinaattori 1.7.2021 alkaen)
• Markku Lehtola, Kuopion Vesi Oy (1.7.2021 asti)

Edunvalvonnan keinoja ovat osallistuminen eri tahoilla tapahtuvaan valmistelutyöhön pysyvissä toimielimissä ja hankkeita varten asetetuissa työryhmissä. Tähän kuuluvat myös aloitteiden tekeminen sekä lausuntojen ja
kannanottojen antaminen sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja mediassa vesihuoltolaitosten näkökulman esille tuominen.

Juomavesikomitea kokoontui toimintavuonna kolme kertaa etäkokouksena. Komitean työn painopiste oli uuden juomavesidirektiivin vaikutusten arvioinnissa. Erityisesti tarkasteltiin PFAS-yhdisteiden esiintymistä
ja raja-arvoja juomavedessä, vedenhankintajärjestelmän riskinarvioinnin toteutusta eri jäsenmaissa sekä direktiiviin uutena asiana sisällytettyä vesijohtoverkoston vuotovesitasoa ja vuotovesien indikaattoreita.
Lisäksi arvioitiin ja seurattiin muiden EU:n säädösten ja ohjelmien vaikutuksia vesilaitostoimintaan, kommentoitiin tekopohjaveden muodostamisen Eurooppalaista ohjeistusta sekä vaihdettiin kokemuksia
koronapandemian vaikutuksista vesihuoltoon.

EU-säännöstön kehittämisessä Vesilaitosyhdistys toimii aktiivisesti eurooppalaisten vesihuoltolaitosten kansallisten järjestöjen yhteisjärjestössä
EurEaussa. Kotimaisen lainsäädännön ja viranomaisohjauksen kehittämiseen Vesilaitosyhdistys osallistuu useiden valtion asettamien työryhmien
jäsenenä ja antamalla lausuntoja sekä pitämällä yhteyttä valtion viranomaisiin. Vesilaitosyhdistys toimii myös vesihuoltolaitosten palveluiden
jatkuvuutta edistävän vesihuoltopoolin toimistona. Poolitoiminta perustuu
Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tehtyyn sopimukseen.

4.2 Edustusvuosi 2021
EurEaun yleiskokous (General Assembly) ja työvaliokunta
• Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys
• Riina Liikanen, Vesilaitosyhdistys
(EurEau 1:n toinen puheenjohtaja 1.7.2021 alkaen)

EurEaun ylin päättävä elin on yleiskokous (General Assembly). Yleiskokous kokoontui vuoden 2021 aikana kaksi kertaa etäkokouksina.
Kokouksissa käsiteltiin komiteoissa ja työvaliokunnassa (Executive Committee) valmisteltuja asioita, jotka liittyvät erityisesti vesiasioita koskevien
direktiivien ja EurEaun kannanottojen (Position Papers) valmisteluun. Työvaliokunta kokoontui vuoden 2021 aikana viisi kertaa etäkokouksina.
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EurEau 2 Jätevesi, Waste Water
• Paula Lindell, Vesilaitosyhdistys
• Mari Heinonen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Jätevesikomitea kokoontui toimintavuonna kolme kertaa etäkokouksena.
Kokouksissa käsiteltäviä asioita olivat muun muassa yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamisprosessi, puhdistamolietedirektiivin tarkasteluprosessi,
teollisuuspäästödirektiivi, mikromuovit, puhdistamolietteitä koskevat säädökset ja ravinteiden kierrätys, energiatehokkuus jätevedenpuhdistamoilla
sekä haitta-aineiden poistaminen jätevesistä.
EurEau 3 Lainsäädäntö ja talous, Legislation and Economics
• Anneli Tiainen, Vesilaitosyhdistys
• Jukka Meriluoto, HS-Vesi

Lainsäädäntö- ja talouskomitea kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. Kaikki kokoukset olivat etäkokouksia. Komitean kokoukset aloitettiin katsauksella ajankohtaisiin edunvalvonta-asioihin. Kokouksissa
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Opetus- ja kulttuuriministeriö / Opetushallitus
• Vesihuoltoalan koulutustarpeet – erityisesti ympäristöalan ammatti- ja
erikoisammattitutkintojen kehittämis- ja rahoitusnäkymät

käsiteltiin ehdotuksia uudeksi EU:n verkko- ja tietoturvadirektiiviksi (NIS 2) ja direktiiviksi kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä
(CERD). Lisäksi esillä olivat mm. vesipolitiikan puitedirektiivi, yhdyskuntajätevesidirektiivi, taksonomia sekä ilmastonmuutos ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (European Green Deal). Komiteassa
valmisteltiin julkaisu ”Value of Water Services”, jonka tarkoituksena
on lisätä erityisesti päätöksentekijöiden tietoa vesihuoltopalveluiden
merkityksestä.

Maa- ja metsätalousministeriö
• Lausunto luonnoksesta Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosille
2023–2027 ja suunnitelman ympäristöselostuksesta
• Lausunto Vesitalousstrategiasta 2030
• Lausunto kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen
toimeenpano-ohjelman luonnoksesta

Komitean kokousten yhteydessä pohjoismaiden edustajat kokoontuivat
keskustelemaan yhteisistä kannanotoista kokouksissa käsiteltäviin asioihin. Kokoontumisten tarkoituksena oli edistää pohjoismaille tärkeiden
näkökulmien välittymistä EU:n päätöksentekoon.

Liikenne- ja viestintäministeriö
• Lausunto selvityksestä tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi
kriittisillä toimialoilla; työryhmän väliraportti
• Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

IWA
International Water Association on maailmanlaajuinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää alan tutkimuksen soveltamista käytäntöön.
Vesilaitosyhdistys ja Suomen Vesiyhdistys edustavat Suomea IWA:ssa. Suomen Vesiyhdistyksen yhteydessä toimivassa IWA-toimikunnassa Vesilaitosyhdistyksen edustajina olivat Mika Rontu ja Osmo Seppälä.

Työ- ja elinkeinoministeriö
• Lausunto Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksestä
Sosiaali- ja terveysministeriö
• Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydensuojelulain
maksusäännösten muuttamiseksi

Vesihuoltopooli
Vesilaitosyhdistyksen, Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen sopimuksella toimiva vesihuoltopooli edistää vesihuoltoalan toimintavarmuutta,
varautumista ja häiriönsietokykyä kaikissa turvallisuustilanteissa. Poolin
toimintaa ohjaava poolitoimikunta kokoontui vuoden aikana seitsemän
kertaa, joista neljä oli tavanomaisen vuosikäytännön mukaista kokousta
ja loput koronatilanteeseen liittyviä tilannepalavereja.

Ympäristöministeriö
• Lausunto ehdotuksista jätealan asetuksiksi (EU:n jätesäädöspaketti)
• Lausunto vesienhoitoasetuksen muutoksesta
• Lausunto kansallisesta kemikaaliohjelmasta
• Lausunto Valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2027
• Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja
rakentamislaiksi
• Lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseen kiertotalouden
strategisesta ohjelmasta
• Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamisesta

Koronapandemia hallitsi vesihuoltopoolin vuoden 2021 toimintaa.
Pooli tuki vesihuollon toimintaa epidemiatilanteessa seuraamalla
alan huoltovarmuustilannetta yhdessä eri toimijoiden kanssa sekä
pitämällä yhteyttä ja välittämällä tietoa vesihuoltolaitoksille, viranomaisille, Huoltovarmuuskeskukseen, ministeriöille, kunnille ja muille
pooleille ja yhteistyötahoille. Kertomusvuonna jatkuivat toimenpiteet
kemiallisen saostuksen toimintavarmuuden parantamiseksi Suomen
vesihuollossa, laadittiin ohjeistusta alan häiriötilannetoimintaan ja
edistettiin eri keinoin kyberturvallisuutta. Vesihuollon toimintavarmuutta tuettiin myös osallistumalla ja järjestämällä harjoituksia sekä
varautumiseen liittyvä työpaja.

4.3 Muille kuin jäsenille annetut lausunnot ja kannanotot

ELY-keskukset
• Lausunnot ELY-keskuksille vesienhoitosuunnitelmista vuosille
2022–2027
• Lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027, Varsinais-Suomen ELY-keskus
• Lausunto Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 luonnoksesta,
Hämeen ELY-keskus

Kertomusvuonna annettiin kirjallisia lausuntoja, kannanottoja ja kommentteja seuraavasti:

4.4 Edustukset
Vesilaitosyhdistyksellä on ollut edustajat muun muassa seuraavissa neuvottelukunnissa ja työryhmissä:

Eduskunnan hallintovaliokunta
• Lausunto ja etäkuuleminen hallituksen esityksestä eduskunnalle avoimen
datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
(HE 74/2021 vp)

Osmo Seppälä
• Ympäristöviestintä YVT Oy:n hallitus (Vesitalous-lehti)
• Vesihuoltopoolin toimikunnan jäsen (Huoltovarmuuskeskus)
• VETO -täydennyskoulutusohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja
• NordIWA, Steering Committee –jäsen
• Suomen IWA-toimikunnan jäsen
• Vesihuollon tietojärjestelmä, VEETI -seurantaryhmä (MMM)
• Omaisuudenhallinta (Asset management) –seurantaryhmä (SR 212) (SFS)
• Aqua Strategy -lehden toimituskunnan jäsen (Editorial Advisory Board)
• European Benchmarking Cooperation Foundation (EBCF),
hallituksen jäsen
• EurEaun työvaliokunnan (Executive Committee) jäsen (alkuvuosi)
• Nordic Poly Mark (NPM), hallituksen jäsen
• Kansallisen vesihuoltouudistuksen visioryhmän jäsen
• ROTI 2021 Yhdyskuntatekniikka -paneelin puheenjohtaja

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta
• Lausunto valtion vuoden 2022 talousarvioesityksestä (HE 146/2021 vp)
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta
• Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 140/2021)
Oikeusministeriö
• Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle
laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta
annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
• Lausunto luonnoksesta uudeksi väliaikaiseksi laiksi yhteisöjen
kokouksista (lausunto 15.3.2021)
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Riina Liikanen
• CEN/TC 164 Water Supply kansallinen seurantaryhmä (MetSta ry)
• DWD WG (EurEau 1)
• Juomavesidirektiivin (EU) 2020/2184 kansallista täytäntöönpanoa
valmisteleva ohjausryhmä (STM)
• Juomavesidirektiivin (EU) 2020/2184 kansallista täytäntöönpanoa
valmisteleva alatyöryhmä Vedenmuodostumisalueiden ja veden
toimitusjärjestelmän riskinarviointi ja riskienhallinta sekä niihin
liittyvät seurantaohjelmat (STM)
• Kuopio Water Cluster -ohjausryhmä
• Leakage WG (EurEau 1)
• Smart Water Management (SWIM) -hankkeen ohjausryhmä (VTT)
• Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö (Huoltovarmuuskeskus)
• Vesitalous-lehden toimituskunta (YVT Oy)
Mika Rontu
• CEN/TC 165 Viemäröintitekniikka kansallinen seurantaryhmä (MetSta ry)
• CEN/TC 165 Viemäröintitekniikka työryhmä 22 rakennusten
ulkopuolinen viemäröinti (CEN)
• ELYjen Itä-Etelä yhteistyöalueen vesihuoltostrategia 2050 -ohjausryhmän jäsen
• Juomavesidirektiivin (EU) 2020/2184 kansallista täytäntöönpanoa
valmisteleva alatyöryhmä Vedenkäyttäjille tiedottaminen ja kansalliset
tietokokonaisuudet (sosiaali- ja terveysministeriö)
• Länsi-Suomen vesihuoltostrategia 2050 -ohjausryhmän jäsen
(Varsinais-Suomen ELY-keskus)
• Muoviputkien laajennettu hitsaustyöryhmä (Muoviteollisuus)
• Nordiwa2021 -ohjelmatoimikunnan jäsen
• PT 16 Infra tietopalvelun päätoimikunta (Rakennustietosäätiö)
• PT31 InfraRYL Laatuvaatimukset -toimikunta (Rakennustietosäätiö)
• Vesihuollon tietojärjestelmä, VEETI -seurantaryhmä (MMM)
• Yhdyskuntatekniikka-näyttelytoimikunta
Anneli Tiainen
• Julkisuuslain ajantasaistamistyöryhmän alatyöryhmä (OM)
• Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen Sidosryhmäfoorumi (YM)
• Rautateiden johto- ja kaapeliasioiden asiakasfoorumi (Väylävirasto)
• Pienten vesilaitosten sopimusperusteinen tuki -hankkeen ohjausryhmä
• (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
• Vesihuollon asiakasfoorumi (Pirkanmaan ELY-keskus)
• Maaseudun INFRA-verkosto (Suomen Kuntaliitto)
• Pohjoismaiden järjestöjen juristit
• Joint working group ”Value of water services” (EurEau)
Paula Lindell
• CEN/TC 165 Viemäröintitekniikka kansallinen seurantaryhmä (MetSta ry)
• Maaperä- ja lietemenetelmien standardisoinnin seurantaryhmä -MALISTA
(SYKE)
• Nordiwa2021 -ohjelmatoimikunnan jäsen
• Lannoite- ja kasvualusta-alajaosto (MMM)
• Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä (YM)
• Kasvualustatyöryhmä (Viherympäristöliitto)
• Vesitalous-lehden toimituskunta (YVT Oy)
• YGOFORUM työvaliokunta
• BIOLTA -hankkeen ohjausryhmä (SYKE)
• Laaturavinne -hankkeen työryhmä (Biokaasu ja Biokierto ry)
• Järkki hankkeen ohjausryhmä (Gasum sekä HAMK)
• Viljamarkkinatyöryhmä (VYR)
• Wastewater committee EurEau 2
• Sustainable Compliance WG (EurEau 2)
• Trade Effluent WG (EurEau 2)
• Wastewater resources WG (EurEau 2)
• Joint WG Pollutants (EurEau)
• Water Framework Directive Joint Working Group (EurEau)
• HELCOM EurEau observer

Saijariina Toivikko
• Kuopio Water Cluster -ohjausryhmä
• Vesitalous-lehden toimituskunta (YVT Oy)
Jyrki Kaija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
• Kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmä (MMM) (alkuvuosi)
Juha Hiltula, Kemin Energia ja Vesi Oy
• Kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmä (MMM) (loppuvuosi)
Juha Hiltula, Kemin Energia ja Vesi Oy
Elina Antila, Porvoon vesi
• Kansallisen vesihuoltouudistuksen visioryhmä (MMM)
Tuula Laakso, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
• Vesimikrobiologian standardisointityöryhmä (THL)
Eija Lehtinen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
• Vesikemian ja vesinäytteenoton standardisoinnin seurantaryhmä
(Venosta) vuosille 2020-2024, alkuvuosi 2021
• Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmän ohjausryhmä
vuosille 2020-2024, alkuvuosi 2021
Johanna Tanner, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
• Vesikemian ja vesinäytteenoton standardisoinnin seurantaryhmä
(Venosta) vuosille 2020-2024, loppuvuosi 2021
Taina Korpiharju, Tampereen Vesi
• Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmän ohjausryhmä
vuosille 2020-2024, loppuvuosi 2021
Irina Nordman, Turun Vesihuolto Oy
• Vesihuoltopoolin toimikunnan puheenjohtaja (Huoltovarmuuskeskus)
Elina Santavirta, Turun Vesihuolto Oy
• Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttelytoimikunta
Juha Santtila, Seinäjoen Energia Oy / Seinäjoen Vesi Oy
• Vesihuoltopoolin toimikunnan jäsen (Huoltovarmuuskeskus)
Veli-Pekka Vuorilehto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
• Vesihuoltopoolin toimikunnan jäsen (Huoltovarmuuskeskus)
Sara Alanärä, Oulun Vesi
• Juomavesidirektiivin (EU) 2020/2184 kansallista täytäntöönpanoa
valmisteleva alatyöryhmä Vedenkäyttäjille tiedottaminen ja kansalliset
tietokokonaisuudet (STM)
Janne Mäki-Petäjä, Lahti Aqua Oy
• Juomavesidirektiivin (EU) 2020/2184 kansallista täytäntöönpanoa
valmisteleva alatyöryhmä Vedenmuodostumisalueiden ja veden toimitusjärjestelmän riskinarviointi ja riskienhallinta sekä niihin liittyvät
seurantaohjelmat (STM)
Sami Sillstén, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
• Juomavesidirektiivin (EU) 2020/2184 kansallista täytäntöönpanoa
valmisteleva alatyöryhmä Talousveden kanssa kosketuksissa olevat
materiaalit ja tuotteet (STM)

Vesienhoitolain mukaisissa alueellisten ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmissä on toiminut Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitosten edustajia.
Lisäksi Vesilaitosyhdistyksen henkilökunta osallistui epävirallisiin työryhmiin valtionhallinnossa, tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä järjestösektorilla.

13

Laitoslähtöiset hankkeet
(5 kpl, yhteensä 201 784 euroa):
•
•
•
•
•

Vesijohtojen kunnon tutkiminen -ohjeen laadinta, 51 200 €.
Vesihuoltolaitoksen biologiset riskit, 32 000 €.
Lietestrategian päivittäminen, 20 000 €.
”Tervetuloa vesihuoltoalalle” -verkkokoulutus, 53 200 €.
Julkaisun ”Vesihuoltolaitosten välisten sopimusten mallit”
päivittäminen ja uudistaminen 45 384 €.

Yleisen haun hankkeet
(8 kpl, yhteensä 127 580 euroa):
• Viimeaikaiset muutokset ruokavaliossa ja sen vaikutukset jätevedenpuhdistukseen Suomessa, 3 000 €.
• Raakalietteen linkosakeutuksen pilotointi, 10 000 €.
• Vesihuollon uudet häiriötilanteiden toimintakortit, 6 200 €.
• Pintaveden intruusio vesilaitosten kaivoihin: pintaveden biogeokemiallisen roolin tarkastelu ja mahdolliset riskit, 10 000 €.
• Vesihuollon verkostotyömaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen päästölaskentatyökalun avulla, 11 660 €.
• Jatkohanke: Jätevesiseurannan vakiinnuttaminen tartuntatautien
seurannan havainnointityökaluksi Suomessa, 20 000 €.
• Suorat kasvihuonekaasut jätevedenkäsittelyssä puhdistamon hiilijalanjäljen suurin pala?, 32 000 €.
• Vesihuollon omaisuudenhallinnan toteutusopas, 34 720 €.

5. Kehittäminen
5.1 Yleistä
Vesilaitosyhdistys tuottaa jäsentensä käyttöön erilaisia oppaita ja suosituksia sekä teknisiä ja hallinnollisia julkaisuja. Vesilaitosyhdistyksen
ylläpitämän vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän (VENLA) avulla
jäsenlaitokset kokoavat laitosten tarpeita palvelevia tunnuslukuja kehittämistyön pohjaksi. Tavoitteena on tuottaa jäsenlaitosten keskenään tekemän benchmarkingin pohjaksi tarvittavaa tietoa.

lakisääteinen (Vesihuoltolaki § 22 d) vesihuoltolaitosten tietojärjestelmä. Vuonna 2019 käyttöön otetun tiedonsiirtorajapinnan avulla
VEETIstä siirretään osa VENLAn tarvitsemista tiedoista.
Benchmarking tarkoittaa oman toiminnan vertaamista parhaaseen
vastaavaan käytäntöön. Sitä käytetään yleisesti yritysmaailmassa ja
usein nimenomaan laatujärjestelmän osana. Perusidea on toisilta joko
saman alan tai eri toimialan yrityksiltä oppiminen. Vertaamisessa käytetään samoilla periaatteilla kerättyjä keskeisiä tunnuslukuja. Samalla
voi seurata oman toiminnan kehitystä.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto tukee laitostoiminnan kannalta tarpeellisia kehittämishankkeita. Rahaston varat käytetään lyhentämättöminä
hankkeisiin, joista päättää rahaston jäseniä edustava Kehittämisrahaston
toimikunta. Vuoden 2012 alusta lähtien kaikki Vesilaitosyhdistyksen jäsenet
ovat olleet myös Kehittämisrahaston jäseniä. Kehittämisrahaston hankkeet
jakautuvat ns. laitoslähtöisiin ja yleisen haun hankkeisiin. Laitoslähtöiset
hankkeet toteutetaan vesihuoltolaitoksilla havaittujen kehittämistarpeiden
perusteella. Vuodesta 2018 lähtien on myönnetty myös ns. institutionaalista rahoitusta yliopistojen tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

5.3 Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto
Vuosi 2021 oli Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston 18. toimintavuosi.
Kehittämisrahasto tukee vesihuoltolaitosten käytännön toimintaa hyödyttäviä ja laajasti alaa edistäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahaston myötä alan yhteinen panostus tutkimukseen ja kehittämiseen on kasvanut huomattavasti.

5.2 Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä VENLA
Vuosi 2021 oli vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän 16. toimintavuosi. VENLA on Vesilaitosyhdistyksen ylläpitämä vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä, jossa on kaksi tasoa: VENLAn laaja
maksullinen taso (VENLA-plus) ja Vesilaitosyhdistyksen jäsenille maksuton suppeampi taso (VENLA-perus). Vuoden lopussa maksullisella
tasolla oli 48 jäsenlaitosta. Ne on merkitty sivun 28 luetteloon. VENLA
on web-pohjainen järjestelmä. VENLA-plus -tasolla liittymismaksun
lisäksi peritään vuotuista käyttömaksua. Maksut on sidottu Vesilaitosyhdistyksen jäsenmaksuun. VENLA-plus -tasolla on 94 tunnuslukua,
jotka järjestelmä laskee 192 perustiedosta. VENLA-perus -tasolla on
44 tunnuslukua, jotka järjestelmä laskee 107 perustiedosta. Mukana
olevat vesihuoltolaitokset syöttävät perustiedot järjestelmään vuosittain. VEETI puolestaan on Suomen ympäristökeskus SYKEn ylläpitämä

Kehittämisrahaston toiminnan vuonna 2019 tehdyn evaluoinnin johtopäätösten ja suositusten pohjalta vuoden 2021 aikana toteutettiin toimenpiteitä kehittämisrahaston toiminnan parantamiseksi. Yleisen haun
hakemusten esikäsittely asiantuntijaryhmissä otettiin käyttöön. Hankkeiden viestintää kehitettiin myös. Viestintäsuunnitelma ja -ohjeistus
valmistui ja otettiin käyttöön jo vuoden 2020 lopussa. Painopistealueita muokattiin siten, että ne ottavat huomioon VVY:n strategian vuosille
2021–2030.
Vuonna 2021 kehittämisrahastomaksujen kertymä oli 324 769 euroa ja
vuoden aikana maksetut avustukset yhteensä 260 129 euroa. Vuonna
2021 kehittämisrahaston rahoitusta myönnettiin seuraaville 13 hankkeelle yhteensä 329 364 euroa.

14

Lisäksi vuoden 2021 aikana vahvistettiin vuosina 2018–2020 päätettyjä
avustuksia seuraaville yliopistohankkeille:
• Aalto-yliopiston jätevesiprofessuuri viidelle vuodelle, aikavälillä
2018–2023, Aalto-yliopisto, yhteensä 100 000 €, 20 000 €/vuosi.
Vuodelle 2021 avustusta 20 000 €.
• Vesihuoltotekniikan professori, Oulun yliopisto, aikavälillä 2020–2024,
yhteensä 100 000 €, 20 000 €/vuosi.
Vuodelle 2021 avustusta 20 000 €.
• VEPATUKI (Vesihuoltopalvelujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioklusteri) vuosille 2021-2022, TTY/Vesihuoltopalvelujen CADWES tutkimusryhmä, yhteensä 20 000 €. Vuodelle 2021 avustusta 10 000 €.

Vuoden 2021 aikana valmistuivat seuraavat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamat hankkeet:
• Raakalietteen linkosakeutuksen pilotointi,
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
• Selvitys vesipuitedirektiivin vaikutuksista vesilaitosten toimialalle,
Gaia Consulting Oy
• Jätevesiseurantatiedot epidemiatilanteen havainnointityökaluksi,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
• Orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden peltokäytön hyödyntämisen mahdollisuudet uudistuvassa lainsäädäntökehikossa,
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
• Vesihuoltoverkostojen mittaukset ja verkkotietojärjestelmä –
Oulun Vesi -liikelaitoksen verkostojen mittausprosessin kehittäminen
(diplomityö), Oulun Vesi liikelaitos
• Vesihuoltolaitosten turvallisuusjohtamisjärjestelmä, AFRY
• Vesihuoltoverkostojen mittaus- ja dokumentointiohje rakennus-,
saneeraus-, huolto- ja kunnossapitotöissä, Ramboll
• Mikropollutanttien poisto jätevesistä pohjoisissa olosuhteissa –
vertailututkimus laitosmittakaavassa tavanomaisen aktiivilieteprosessin
ja ilmastus-membraanibioreaktori-prosessin välillä, Oulun yliopisto

• Kalvosuodatuspilot upotettavilla ultrasuodatuskalvoilla, Helsingin
seudun ympäristöpalvelut HSY, Vesihuolto/vedenpuhdistusosasto
• Ohjeistus vesihuoltolaitoksille asbestisementtiputkien vuotokorjauksiin
ja suunniteltuihin korjauksiin liittyviksi töiksi, AFRY
• Vesihuoltolaitosten laatujärjestelmän malli, AFRY
• Vesihuollon talouden nykytila ja tulevaisuus, AFRY

Poimintoja vuoden 2021 kuluessa valmistuneista hankkeista, joita Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on rahoittanut:
Vesihuoltolaitosten turvallisuusjohtaminen
Hankkeessa laaditussa julkaisussa esitetyn aineiston avulla vesihuoltolaitokset voivat kehittää omaa turvallisuustoimintaansa tarpeistaan lähtien.
Julkaisussa on esitetty erilaisille vesihuoltolaitoksille sovellettavissa oleva
turvallisuusjohtamisen toimintamalli ja vesihuollon turvallisuusjohtamisen
osa-alueet. Julkaisuun on koottu turvallisuusjohtamisen kokonaisuuteen
kuuluvia olemassa olevia ohjeita, työkaluja, lainsäädäntöä ja toimintatapoja. Vesihuoltopoolin koordinoimana toteutetun hankkeen loppuraportti
on julkaistu VVY:n monistesarjassa.
Vesihuoltoverkostojen mittaus- ja dokumentointiohje
rakennus-, saneeraus-, huolto- ja kunnossapitotöissä
Vesihuoltoverkoston mittaus- ja dokumentointiohje sisältää kuvauksen vesihuoltoverkostoja koskevista tiedoista, niiden merkityksestä ja
keruusta. Ohjeessa muun muassa esitellään, miksi hyvin toteutettu
tiedonkeruu ja verkostoa koskevat tiedot ovat niin tärkeitä verkosto-omaisuuden hallinnalle. Ohjeessa esitellään vesihuoltoverkoston
elinkaaren kussakin vaiheessa tarvittavia tietoja sekä miten tietoja
voidaan käyttää kootusti kunnonhallinnassa ja ennakoivien toimien
suunnittelussa. Ohje sisältää tiivistetyn ohjeistuksen tiedonkeruusta
vesihuoltotyömaalla ja on tarkoitettu vesihuoltolaitoksen käytettäväksi oman ohjeistuksen pohjana sekä urakoitsijoiden käyttöön muun
ohjeistuksen puuttuessa.
Selvitys vesipuitedirektiivin vaikutuksista vesilaitosten
toimialalle
Hankkeessa selvitettiin vesienhoidon suunnittelua koskevan sääntelyn
vaikutuksia vesihuollon toimialan ympäristö- ja vesitalousluvitukselle.
Tarkasteltavat vaikutuskokonaisuudet olivat jätevedenpuhdistamoiden
käsiteltyjen jätevesien vaikutukset pintavesien tilaan sekä vedenoton vaikutukset pohjavesien tilaan. Hankkeen raportissa on koottu edellä kuvatun tiedon lisäksi myös luvitusvaiheeseen liittyviä eri skenaariotarkasteluja, joiden tarkoituksena on auttaa vesihuoltolaitoksia varautumaan ja
ennakoimaan mahdollisia luvituksessa esiin nousevia asioita. Raportti on
ladattavissa Vesilaitosyhdistyksen extranet -sivustosta.
Vesihuoltolaitosten laatujärjestelmän malli
Vesihuoltolaitosten laatujärjestelmän malli pohjautuu ISO 9001:2015laatujärjestelmästandardiin. Mallin tarkoituksena on helpottaa laatujärjestelmän luomista ja edistää laatujärjestelmän ja hyvien käytäntöjen
käyttöönottoa vesihuoltolaitoksilla. Mallin pohjatiedoksi (osaraportti A)
hankkeessa selvitettiin haastattelututkimuksin laatujärjestelmiin jo
perehtyneiden vesihuoltolaitosten kokemuksia, oppeja ja hyviä käytäntöjä. Hankkeen tuloksena laadittiin malli (osaraportti B liitteineen),
jossa kuvataan, mitä standardin sisältö ja vaatimukset tarkoittavat
vesihuoltolaitoksen näkökulmasta. Mukana on myös mallidokumentteja vesihuoltolaitosten oman laadunhallinnan kehitystyön tueksi. Julkaisuun sisällytettiin hankkeen työpajoissa saavutettuja keskeisimpiä
tuloksia ja työpajojen tehtävänantoja, joita voi hyödyntää vesihuoltolaitosten omien laatujärjestelmien laatimisessa. Hankkeen loppuraportti
on julkaistu VVY:n monistesarjassa.
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5.4 Muut kehittämishankkeet

Uudet haitalliset aineet suomalaisilla
jätevedenpuhdistamoilla
Keväällä 2021 valmistuneessa ympäristöministeriön vesiensuojeluohjelman tehostamisohjelman rahoittamassa hankkeessa selvitettiin uusien
haitallisten aineiden (74 ainetta), joita mahdollisesti tullaan tulevaisuudessa ehdottamaan esimerkiksi Euroopan Unionin prioriteettiainelistalle,
jätevesissä kulkevia taseita ja esiintymistä sekä aineiden merkitystä vesien
ja meren hyvän tilan saavuttamiseen. Hankkeessa oli mukana viisitoista
vesihuoltolaitosta ja seitsemäntoista jätevedenpuhdistamoa sekä yksi
pääosin asumavettä käsittelevä puhdistamo. Hankkeessa kerättiin tietoa
haitallisten aineiden esiintyvyydestä jätevesissä sekä käsitellyissä jätevesissä ja verrattiin yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta tulevaa kuormitusta
muuhun kuormitukseen. Hankkeessa myös tarkasteltiin käytössä olevien
puhdistusprosessien tehokkuus tarkastelussa olevien aineiden poistoon.
Hankkeen loppuraportti on julkaistu VVY:n monistesarjassa.

5.5 VVY:n strategiatyö ja sen jalkauttaminen

Vesihuollon toimintavarmuus
ja turvallisuus vaativat lisää
investointeja

Vuoden 2021 aikana jalkautettiin VVY:n uutta strategiaa. Vuonna 2021 julkaistussa blogisarjassa toimitusjohtaja Osmo Seppälä kertoo strategian
sisällöstä. Kirjoitussarja julkaistiin VVY:n kotisivuilla ja Linkedin palvelussa.
Lisäksi VVY järjestää 2021–2022 maksuttoman webinaari-sarjan, jossa
asiantuntijat keskustelevat strategiassa asetetuista tavoitteista ja niiden
konkreettisesti edistämisestä. Sarjassa toteutetaan kaiken kaikkiaan kuusi
webinaaria strategian pääteemojen mukaan. Suositut webinaarit ovat
keränneet 60–100 kuulijaa. Lisäksi strategiaa toimeenpannaan erilaisia
hankkeita toteuttamalla sekä nostamalla strategian teemoja ja tavoitteita
esiin niin VVY:n viestinnässä kuin koulutuksessa.

6. Yhdyskuntatekniikan näyttely ja
Vesihuolto 2021 -päivät
Kuvat vasemmalla:
Koronaviruspandemian aikana lokakuussa 2021 järjestetyssä
Yhdyskuntatekniikka-näyttelyssä noudatettiin viranomaisten sen hetkisiä
yleisötapahtumille antamia ohjeistuksia. Tapahtuman tuvallisuutta oli lisätty
mm. käsien desinfiointipisteillä ja saatavilla olevilla kasvomaskeilla
sekä turvallisuusohjeistuksella.

Kuva oikealla:
Vesihuolto 2021 -päivien ohjelmassa oli noin 60 esitystä, jotka etenivät kahdessa
rinnakkaisessa salissa.

Toimintavuoden aikana Vesilaitosyhdistys valmisteli ja markkinoi Yhdyskuntatekniikan viikkoa. Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttelytoimikunta
päätti 22.1.2021 pidetyssä kokouksessaan siirtää näyttelyn koronaviruspandemian vuoksi toukokuulta (19.–20.5.2021) pidettäväksi lokakuussa. Järjestyksessään 20. Yhdyskuntatekniikan näyttely järjestettiin
Turun Messukeskuksessa 13.–14.10.2021.
Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttely oli infra-alan vuoden suurin näyttelyja seminaaritapahtuma Suomessa. Näyttelyn ohjelmassa oli mm. tietoiskuja ja Uutuustuote-kilpailu. Yhdyskuntatekniikan viikolla Turun Messukeskuksessa vieraili lähes 3.400 kävijää, näytteilleasettajia oli 195.
Myös Vesihuolto 2021 -päivät siirrettiin koronaviruspandemian vuoksi,
ne järjestettiin Turun Messukeskuksessa 13. –14.10.2021.

Vesihuoltopäivien yhteydessä järjestettiin vesihuoltonuorten työpaja
ja vesihuoltopoolin varautumistyöpaja. Yhteensä VVY:n tilaisuuksiin
osallistui noin 680 henkilöä. Osallistujat olivat kuntien ja vesihuoltolaitosten luottamus- ja toimihenkilöitä sekä yritysten ja viranomaisten edustajia.
Yhdyskuntatekniikan viikolla järjestettiin myös muiden järjestöjen tilaisuuksia, mm. Kuntatekniikan päivät ja KIVOn kehittämispäivät.
Vesilaitosyhdistys järjesti näyttelyn yhteistyössä Suomen Tieyhdistys
ry:n, INFRA ry:n, Suomen kuntatekniikan yhdistyksen ja Suomen Kiertovoima ry:n kanssa. Yhdyskuntatekniikan toimisto on Vesilaitosyhdistyksen tiloissa. Näyttelyn johtajana toimi Mika Rontu, näyttelypäällikkönä
Anna-Maija Hallikas ja näyttelyn sihteerinä Heli Ala-Pohja.

Lisätietoja näyttelystä www.yhdyskuntatekniikka.fi
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7. Koulutus
Tarjoamme monipuolisesti vesihuoltoalan täydennyskoulutusta.
Ammattiryhmäkoulutukset ovat vesihuoltoalan eri ammattiryhmille
suunnattuja, 1–3 päivän mittaisia lähikoulutuksia, joita järjestämme
vuosittain ympäri Suomen. Teemakoulutukset rakentuvat tietyn aihepiirin ympärille, ja ne ovat puoli- tai kokopäiväisiä webinaareja. Lisäksi
järjestämme vesityökorttikoulutuksia ja vesihuoltolaitoksille suunnattuja työturvallisuuskorttikoulutuksia.

lisuuskorttikoulutusten osalta koulutuskohtaista osallistujamääriä jouduttiinkin rajoittamaan 9–20 osallistujaan. Osallistujamäärissä ei ole
mukana maksuttomien tietoiskuwebinaarien ja strategiakeskustelujen
osallistujamääriä.
Tilauskoulutuksina järjestimme 18 vesityökorttikoulutusta ja 3 vesihuoltolaitoksille suunnattua työturvallisuuskorttikoulutusta. Tilauskoulutusten määrä on kaksinkertainen edellisiin vuosiin verrattuna.

Koulutusvuosi 2021 meni jälleen koronapandemian ehdoilla, ja toteutimme lähes kaikki koulutuksemme webinaareina. Avoimia koulutuksia järjestimme 28, joista vain neljä vesityökorttikoulutusta toteutimme
lähikoulutuksena.

Lisäksi käynnistimme Tervetuloa vesihuoltoalalle -verkkokoulutushankkeen. Tavoitteena on luoda vesihuoltoalaan perehdyttävä verkkokoulutus, joka on kohdennettu niin uusille työntekijöille kuin vesihuoltolaitoksen johtokunnassa/hallituksessa aloittaville. Verkkokoulutushanke
valmistuu keväällä 2022.

Koulutusten kokonaisosallistujamäärä oli 1002. Keskimääräinen osallistujamäärä/koulutus oli ilahduttavasti 36, vaikka vesityö- ja työturval-

Koulutustilaisuudet 2021
......................................................................................................................................................................
Aika

Paikka

Tilaisuus

Osallistujat

......................................................................................................................................................................
4.2.
webinaari
Ajankohtaista muoviputkijärjestelmien tuotteista
49
9.2.
webinaari
Työturvallisuuskorttikoulutus
19
12.2.
webinaari
Vesihuollon organisointi ja yhteistyö
45
17.2.
webinaari
Digitaaliset ratkaisut vesihuoltolaitoksella
69
17.3.
webinaari
Vesilaitoksen käyttö ja kehittäminen
33
18.3.
webinaari
Ajankohtaista pohjavesilaitoksella
24
25.3.
webinaari
Jätevedenpuhdistamon käyttö ja kehittäminen
47
8.4.
webinaari
Työturvallisuuskorttikoulutus
19
14.4.
webinaari
Hallinto- ja talousseminaari
41
21.4.
webinaari
Verkostopäivä
19
28.4.
webinaari
Työturvallisuuskorttikoulutus
20
18.5.
webinaari
Talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset
62
20.5.
webinaari
Omaisuudenhallinta
23
1.6.
webinaari
Työturvallisuuskorttikoulutus
21
9.6.
webinaari
Vesihuoltolaitoksen turvallisuusjohtaminen
29
22.6.
Helsinki
Vesityökorttikoulutus
15
2.9.
webinaari
Työturvallisuuskorttikoulutus
17
8.-9.9.
webinaari
Johdon päivät
46
16.9.
Jyväskylä
Vesityökorttikoulutus
9
21.9
Helsinki
Vesityökorttikoulutus
9
6.-7.10.
webinaari
Toimistopäivät
94
2.11.
webinaari
Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus
43
3.11.
webinaari
Jätevesipäivä
44
4.11.
webinaari
Työturvallisuuskorttikoulutus
19
9.-10.11.
webinaari
Hallitus- ja johtokuntakoulutus
101
17.11.
webinaari
Taloushallinnon ajankohtaispäivä
27
1.12.
webinaari
Lainsäädäntöpäivä
39
9.12.
Jyväskylä
Vesityökorttikoulutus
19
......................................................................................................................................................................
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8. Jäsenpalvelut
8.1 Yleistä

8.3 Viestintä

Koulutuksen ja vesihuoltopäivien lisäksi Vesilaitosyhdistyksen varsinaisille jäsenille suuntautuvia palvelumuotoja ovat puhelimitse ja
sähköpostitse tapahtuva neuvonta sekä kirjalliset lausunnot. Lisäksi
osoitteessa www.vvy.fi sijaitsevien kotisivujen yhteydessä oleville jäsensivuille kerätään listaa usein kysytyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista. Muita jäsenille suuntautuvia palvelumuotoja ovat uutiskirje,
jäsenkirjeet sekä Vesitalous-lehti. Sosiaalisen median kanavista käytössä ovat Twitter-tili @suomenvesi ja Facebook-sivu @jokapaivaonvesipaiva sekä LinkedIn yrityssivu. Lähes kaikki Vesilaitosyhdistyksen
julkaisut jaetaan jäsenille. Julkaisujen lisäkappaleista ja koulutustilaisuuksista sekä vesihuoltopäivistä perittävät maksut ovat jäsenille edullisempia kuin muille.

Uutiskirje

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje ilmestyi vuoden aikana 22 kertaa.
Jäsenkirje

Vuoden 2021 aikana lähetettiin 3 jäsenkirjettä, jotka käsittelivät seuraavia
aiheita:
1. Vesienhoidon suunnitelmat ja tulvariskien hallintasuunnitelmat ovat
kuultavana14.5.2021 asti
2. Perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS-yhdisteet) juomavedessä ja jätevesissä
3. Verkkotietojen toimittamisvelvoite Traficomin Sijaintitietopalveluun

8.2 Jäsenille annettu laitoskohtainen palvelu
Merkittävin osa jäsenille suuntautuvasta laitoskohtaisesta palvelusta
muodostuu puhelimitse, sähköpostitse ja neuvotteluissa tapahtuvasta
neuvonnasta. Lisäksi jäsenille annetaan kirjallisia lausuntoja ja kommentteja. Kertomusvuonna on annettu jäsenille laitoskohtaista palvelua muun
muassa seuraavissa asioissa:

Vesihuollon vastuullista
omistajuutta tarvitaan

Vesitalous-lehti

Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Vesitalous-lehti käsittelee laajasti vesija ympäristöasioita. Vesilaitosyhdistyksen varsinaiset jäsenet saavat jäsenetuna yhden vuosikerran. Vuoden kolmas lehti oli vesihuollon teemanumero, jossa julkaistiin Vesihuolto 2021 -päivien esitelmiä. Lehden kotisivu
on osoitteessa www.vesitalous.fi.

haitta-aineiden poisto jätevedenpuhdistamon poikkeustilanteet biokaasun verotus lietteen käsittelymenetelmät
lainsäädäntömuutosten vaikutus toimintakenttään yhdyskuntajätevesidirektiivi
kansallinen lannoitelainsäädännön muutos fosforiasetus
vesihuoltolaitoksen maksuperusteet ja hinnasto liittymismaksun käsittely kirjanpidossa

kirjanpidon eriyttäminen kilpailulain nojalla kohtuullinen tuotto omistajalle maksusaatavan vanhentuminen
vesihuoltolaitosten yhdistyminen vesihuoltolaitoksen toiminta-alue huleveden hallinnan järjestäminen
toimituksen keskeyttäminen vesimittarin lukeman ilmoittamisen laiminlyönti vastuu viemäritulvavahingosta
viemärin padotuskorkeus
CER-direktiivi ilmanpoisto vesijohtoverkostosta kyberturvallisuus NIS2-direktiivi vesienhoidon suunnittelu
vesihuoltolaitoksen työntekijöiden turvallisuusselvitykset vesihuoltolaitoksen varautumissuunnittelu
vesihuoltolaitoksen varavedenjakelu verkostoveden haju- ja makuongelmat wsp- ja ssp-työkalut
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8.4 Julkaisut

nro 64
nro 63
nro 62
nro 60
		
nro 59
		
nro 58
		
nro 57
		
nro 56
		
nro 55
nro 54
		
nro 53
nro 52
nro 51
nro 50
nro 49
		
nro 48
		
nro 46
		
nro 45
nro 44
nro 42
		
nro 41
		
nro 40
		
nro 39
		
nro 37
nro 35
nro 34
nro 31
nro 30
nro 26
		
nro 24
		
nro 23
nro 20
nro 22
nro 19
nro 17
nro 16
nro 14
nro 13
nro 10
nro 9
		
nro 8
nro 1
		

Julkaisusarja

Vesilaitosyhdistyksen julkaisusarja muodostuu yhdistyksen antamista suosituksista ja julkaisuista, joissa on esitetty yhdistyksen kannanottoja viranomaispäätöksistä. Saatavilla olevat julkaisut:
nro 74
		
		
nro 52
nro 70
nro 69
		
nro 51
nro 68
		
nro 67
nro 50
		
nro 66
nro 65
nro 64
nro 62
nro 59
nro 58
nro 55
		
nro 54
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2020, 2021**
(Saatavilla myös aikaisemmat tunnuslukujärjestelmän raportit
vuosilta 2006–2020.)
Vattenverksteknik och hygien, 4 upplagan, 2019
Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja viemäreiden saneeraus, 2018**
Finnish Industrial Wastewater Guide
(Teollisuusjätevesiopas englanniksi), 2018**
Vesilaitostekniikka ja hygienia, 5. painos, 2017
Vesihuoltomaksut 1.2.2017, VVY:n jäsenlaitokset, 2017
(Myytävänä myös aikaisemmat julkaisut vuosilta 2008–2016.)
Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, 2017*
Teollisuusjätevesiopas – Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien
johtaminen viemäriin, 4. painos, 2016 *
Vattentjänstverkets anslutnings- och brukavtalsvillkor (mall), 2016*
Vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor (mall), 2016*
Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot (malli), 2016*
Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot (malli), 2016*
Talousveden klooraus, 2014
Talousveden desinfiointi ultraviolettivalolla, 2014
Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus
ja määrämittausohje, 2013
Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden
rakennuttamisasiakirjat, 2013

Vesijohtoverkostojen putkirikkotilanteet ja niiden hallittu korjaaminen, 2011
Handbok för distrivution av reservvatten, 2011 **
Opas varavedenjakelun järjestämisestä, 2011 **
Sprinklerilaitteistojen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon,
2011
Anvisningar om krisinformation för vattentjänstverk, 2009 **
VVY:n historia-kirja – 50 vuotta vesihuollon asialla, 2006
Torjunta-aineet pohjavesissä – opas vesilaitoksille, 2006
Kalkkikivialkalointi - opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi, 2002
Puhdistuksen tarve ja merkitys vesijohtoverkostossa, 1999
Pohjavesien suojelu erityisesti vedenhankintaa silmälläpitäen, 1999
Pohjavesilaitosten kehittäminen, 1997

Monistesarja

Vesilaitosyhdistyksen monistesarjassa julkaistaan asiantuntijaryhmien ja toimiston toimeksiantojen pohjalta valmistuneet erilliset selvitykset, jotka eivät
sisällä yhdistyksen kannanottoja eivätkä suosituksia.
nro 72
		
nro 71
		
nro 70
		
nro 69
		
nro 68
nro 67
nro 66
nro 65
nro 61
		

Viemäreiden kunnon tutkiminen, Visuaaliset tutkimusmenetelmät,
2021
Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus
vuosilta 2019–2020, 2021**
Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla
(maksullinen), 2021
Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla
(maksuton), 2021**
Turvallisuusjohtaminen vesihuoltolaitoksilla, 2021**
Asbestipurkutöihin liittyvä ohjeraportti, 2021**
Vesihuoltoverkoston mittaus ja dokumentointi, 2021**
Hyvän vesihuollon kriteerit, 2021**
Puhdistamolietteen termisten käsittelymenetelmien hiilijalanjälki,
2021**

*
**
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Sprinkleritestauksen hyvät käytännöt, 2020**
Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040, 2020**
Kiinteistöjen kupariputkien korroosio, Kirjallisuusselvitys, 2020**
Taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävä vedenkäytön
tehostaminen talousvesihuollossa Suomessa, 2020**
Vesihuoltolaitosten digistrategia – portaat digitalisaation
hyödyntämiseen, 2020**
Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut
– Hyvä tapa toimia, 2020**
Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen
nykytilannekatsaus, 2019**
Puhdistamolietteen termiset käsittelymenetelmät ja niiden
soveltuvuus Suomeen, 2019**
Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja, 2019**
Työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotanto_
ketjussa, 1. ja 2. painos, 2019**
Sosiaalinen media vesihuoltolaitoksen arjessa, 2019**
Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen, 2018**
Vesihuoltolaitosten alueellisten perusmaksujen perusteet, 2018**
Viemäreiden kuntotutkimusopas, 2018**
Opas elintarvikeyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välisen talousvesisopimuksen laatimiseen, 2018**
Kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille,
taustaraportti, 2017**
Yhdyskuntalietteen käsittelyn hyödyntämisen nykytilannekatsaus,
2017**
Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluettelo, 2017**
Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle, 2017**
Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn tehostamisesta
Suomessa, 2016**
Puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen
- Kyselyn tulokset 2015, 2015**
Työkalujen kehittäminen huleveden viemäröinnistä perittävän
korvauksen määrittämiseen ja kohdentamiseen, 2015**
Suositussopimuksen huomioon ottaminen ympäristöluvissa,
2015**
Vesihuoltolaitosten vakuutusselvitys alkukartoitus, 2015**
Selvitys jätevesiohituksista, 2015**
Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla, 2014**
Vesihuoltolaitosten henkilöstöselvitys 2011, 2013
Vuotovesien hallinta, Vesijohtovuotojen vähentäminen, 2012
VIRIKE - Vesihuollon riskienhallinnan nykytila ja kehittämistarpeet,
2009
Haitallisten aineiden esiintyminen suomalaisissa yhdyskuntajätevesissä, 2008
Vesihuoltolaitosten välisten sopimusten mallit selityksin, 2008
Vesihuollon kehittämisen suuntaviivoja, 2007
Vesihuoltolaitoksen tilan itsearviointimittaristo, 2008
Vesihuolto muuttuvassa toimintaympäristössä, 2006
Vesihuollon verkostojen ylläpidon perusteet, 2005
Vesihuoltolaitosten viestinnän kehitysprojekti, 2005
Water Safety Plans -pilotti, 2004
Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä, 2003
Muovisten vesijohtojen pitkäaikaiskestävyys, 2003
Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneeraus,
KTVVS–tutkimus, 2002
Ravinteidenpoiston tehostaminen, 2001
Vedenkulutuksen väheneminen ja sen vaikutukset vesi- ja
viemärilaitostoimintaan, 1998

julkaisu on VVY:n varsinaisille jäsenille maksuton, mikäli he lataavat sen itse jäsensivuilta.
Julkaisu (pdf) on maksuton ja ladattavissa VVY:n verkkokaupasta.

9. Kunniamaininnat
9.1 Numeroidut ansiomerkit

9.2 Ansiomerkit 2021

Numeroidut kultaiset ansiomerkit myönnetään erityisistä ansioista vesihuollon kehittämisen hyväksi. Vesilaitosyhdistyksen hallituksen myöntämät
merkit luovutettiin Vesihuolto 2021 -päivillä Turun Messukeskuksessa seuraaville henkilöille:

Vesilaitosyhdistyksen ansiomerkkejä myönnetään vesihuoltolaitosten ja
yritysten anomuksesta tunnustukseksi henkilöille, jotka ovat tehneet pitkäaikaista ja tuloksellista työtä vesihuoltoalan kehittämiseksi. Vesilaitosyhdistyksen hallitus myönsi kertomusvuoden aikana yhteensä 67 ansiomerkkiä, joista oli 31 kpl kultaisia, 22 kpl hopeisia ja 14 kpl pronssisia
ansiomerkkejä.
			

142		 vt. toimialajohtaja Jyrki Kaija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
		 -kuntayhtymä HSY
143		 insinööri Leo Aspholm
144		 hallituksen puheenjohtaja Aija Jantunen, Voda Nordic Oy
145		 neuvotteleva virkamies Ari Kangas, ympäristöministeriö

		

•

kulta

•

hopea

•

pronssi

Helsingin Seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

1

1

9

HS-Vesi

5

3

6

Huittisten Puhdistamo Oy 			

1

Lahti Aqua Oy 		

1

Lakeuden Vesi Oy 		

1

Loviisan Vesiliikelaitos

1

Pieksänkosken vesiosuuskunta

1

Raahen Vesi 		

1

3

Suomen Vesilaitosyhdistys ry 		

1

1

Turun Seudun Vesi Oy

1

2

3

Turun Seudun puhdistamo Oy 		

1

Uudenkaupungin Vesi

10

3

yhteensä

31

22

Sastamalan Vesi -liikelaitos

1

21

14

Toimiva vesihuolto on
kunnan hyvinvoinnin
perusta

9.3 Vesilaitosyhdistyksen stipendit ja palkinnot
60-vuotisjuhlastipendi

Vesilaitosyhdistyksen 60-vuotisjuhlastipendi myönnettiin diplomi-insinööri Anne Kuulakselle diplomityöstä ”Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040”.
Palkinto luovutettiin Vesihuolto 2021 -päivillä Turun Messukeskuksessa.
Myönnetyn stipendin suuruus oli 3.000 euroa.
Vesilaitosyhdistyksen stipendirahasto perustettiin vuonna 1997. Stipendirahastoa ovat Vesilaitosyhdistyksen lisäksi kartuttaneet yhdistyksen
jäsenlaitokset ja yhteistyökumppanit. Rahastosta vuosittain jaettavalla
stipendillä palkitaan ensisijaisesti vesihuoltolaitostoiminnan kannalta
merkittävä ja hyvätasoinen opinnäytetyö.

Hiltula Juha, puheenjohtaja, Antila Elina, varapuheenjohtaja, Arosilta-Gurvits Anna (kuva HSY), Hyry Irma (kuva Vaasan Vesi), Kotiranta Juha, Kytövaara Antti,
Lemmetyinen Juha, Lähdemäki Jouni, Taipale Paavo, Teini Aki, Tyrväinen Ulla, Vuorilehto Veli-Pekka.

Kemira-palkinto

Kemira-palkinto myönnettiin osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehdolle ansiokkaasta toiminnasta vedenpuhdistuksen edistämiseksi. Palkinto (4.000 euroa)
luovutettiin Vesihuolto 2021 -päivien yhteydessä Turun Messukeskuksessa.

Lisääntyvät investoinnit
edellyttävät
vesihuoltomaksujen
korottamista

Kemira-palkinto perustettiin vuonna 1996 nimellä Kemwater-palkinto. Palkinto perustuu Kemira Oyj:n vuosittain tekemään lahjoitukseen. Palkinto
myönnetään merkittävästä veden puhdistuksen hyväksi tehdystä työstä ja
sen toivotaan edistävän vesihuoltolaitosten toiminnan kehittämistä.

10. Hallituksen toimintakertomus
Hallituksen toimintakertomus 1.1. – 31.12.2021

...

Jäsenistö
Yhdistyksen varsinaisina jäseninä ovat vesihuoltolaitokset ja yhteistoimintajäseninä on vesihuoltolaitoksille palveluja ja tuotteita tarjoavia yrityksiä
sekä muita yhteisöjä. Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 296 varsinaista
jäsentä. Jäsenistön toiminta kattaa lähes 90 % Suomen vesihuoltopalveluista. Yhteistoimintajäseniä oli vuoden lopussa 184.

Toiminta
Koronaviruspandemian vaikutukset
Koronaviruspandemia vaikutti edelleen vuonna 2021 VVY:n ja vesihuoltolaitosten toimintaan. Hyvien varautumistoimien ansiosta pandemia ei vaikuttanut vesihuoltopalvelujen saatavuuteen ja laatuun. VVY:n koulutuksiin
ja muihin tapahtumiin pandemia vaikutti huomattavasti. Siirtyminen webinaareihin ja etätyöskentelyyn harjaannutti yhdistystä uusiin toimintatapoihin ja edisti samalla digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa.

Kuvat ylhäällä:
Numeroidut kultaiset ansiomerkit luovutettiin Vesihuolto 2021 -päivillä.
Kuvassa (vasemmalta) Ari Kangas, Aija Jantunen, Jyrki Kaija, Leo Aspholm.
Kemira-palkinto myönnettiin osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehdolle (kuvassa keskellä).
Palkintoa luovuttamassa (vasemmalla) johtaja Kimmo Rintamäki ja (oikealla) myyntijohtaja Vesa Kettunen.

Kuva vasemmalla:
Vesilaitosyhdistyksen 60-vuotisjuhlastipendi myönnettiin diplomi-insinööri Anne Kuulakselle.
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Edunvalvonta
VVY teki vaikuttamistyötä vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten edistämiseksi sekä EU:ssa että Suomessa. EU-tason edunvalvontatyötä tehdään
pääasiallisesti EurEau:n puitteissa. VVY:n toimiston ja jäsenlaitosten edustajat toimivat EurEau:n eri toimielimissä ja työryhmissä. EU:n uudistettu
juomavesidirektiivi valmistui vuoden 2020 lopussa ja hyväksyttiin tammikuussa 2021. Juomavesidirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvä
valmistelu useissa työryhmissä käynnistyi vuonna 2021. Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamista valmisteltiin. Vesipuitedirektiiviä ei uudistettu,
mutta VVY toi esille kantojaan direktiivin toimeenpanoon liittyvistä haasteista sekä EU:n että Suomen viranomaisille ja päättäjille.

Vesihuoltoa suorasti ja välillisesti koskevan lainsäädännön valmisteluun
ja toimeenpanoon liittyvä edunvalvonta ja neuvonta ovat keskeinen osa
VVY:n työtä. Lainsäädännön muutoksia ja toimeenpanoa on käsitelty
VVY:n koulutuksissa.

VVY antoi vuoden 2021 aikana yli 20 lausuntoa ja kommenttia mm. seuraaviin
raportteihin ja ohjeisiin sekä ehdotuksiin uusiksi laeiksi tai asetuksiksi:
• Valtion vuoden 2022 talousarvioesitys (HE 146/2021 vp)
• Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 140/2021)
• Luonnos hallituksen esitykseksi terveydensuojelulain maksusäännösten
muuttamiseksi (VN/28181/2020)
• Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (VN/882/2018)
• Ehdotukset jätealan asetuksiksi (EU:n jätesäädöspaketti)
(VN/538/2019-422)
• Vesienhoitoasetuksen muutos (VN/16695/2021)
• Kansallinen kemikaaliohjelma (VN/8233/2021)
• Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 (VN 16121/2020;
YM020:00/2021)
• Valtioneuvoston periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta
(VN/13551/2019)
• Luonnos hallituksen esityksestä kaavoitus- ja rakentamislaiksi
(VN/279/2018)
• Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamisesta VN/12087/2020
• Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050
• Vesitalousstrategia 2030 (VN/27669/2021)
• Suomen kansallisen biotalousstrategian päivitys (VN/13261/2020)
• Luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosille 2023-2027 ja suunnitelman ympäristöselostus(VN/16188/2021)
• Vesihuoltoalan koulutustarpeet – erityisesti ympäristöalan ammatti- ja
erikoisammattitutkintojen kehittämis- ja rahoitusnäkymät
• Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022-2027 (ELY-keskukset)
• Merenhoitosuunnitelma vuosille 2022-2027 (YM)
• Kansallisen vesihuoltouudistuksen visio ja sen toimeenpano-ohjelman
luonnos (VN/5326/2020-MMM-4)
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• Selvitys tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi kriittisillä toimialoilla
(VN/24348/2020)
• Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energia-tehokkuusvaatimuksista (VN/9330/2019)
• Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 74/2021 vp)

VVY:n edustajat osallistuivat vuoden 2021 aikana ”Kansallinen vesihuoltouudistus” -ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman valmisteluun. Toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin joulukuussa 2021 ja sen toteutus käynnistyy
vuonna 2022.
Vesihuoltopoolin toimintaa ohjaava poolitoimikunta kokoontui vuoden
aikana seitsemän kertaa, joista neljä oli tavanomaisen vuosikäytännön
mukaista kokousta ja loput koronatilanteeseen liittyviä palavereja.

• Ohjeistus vesihuoltolaitoksille asbestisementtiputkien vuotokorjauksiin ja
suunniteltuihin korjauksiin liittyviksi töiksi (monistesarja nro 67, pdf) (K)
• Turvallisuusjohtaminen vesihuoltolaitoksilla (monistesarja nro 68, pdf) (K)
• Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla
(monistesarja nro 69, julkinen maksuton versio, pdf)
• Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla
(monistesarja nro 70, maksullinen versio, pdf)
• Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus
vuosilta 2019–2020 (monistesarja nro 71, pdf) (K)
• Viemäreiden kunnon tutkiminen. Visuaaliset tutkimusmenetelmät.
(monistesarja nro 72, pdf) (K)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koulutus

Kaikilla hallituksen jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen
työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Juha Hiltula ja varapuheenjohtaja Elina Antila sekä hallituksen jäsenet Antti Kytövaara ja Veli-Pekka
Vuorilehto. Varajäsenenä on ollut Irma Hyry. Varajäsen on osallistunut säännöllisesti työvaliokunnan kokouksiin.

Vuoden 2021 aikana järjestettiin 28 yleistä koulutustilaisuutta, joissa oli
yhteensä 1002 osallistujaa. Koronapandemian takia suurin osa koulutuksista järjestettiin verkon kautta webinaareina. Webinaarimuotoiset koulutukset otettiin hyvin vastaan jäsenistössä ja ne jäänevät tulevaisuudessakin
pysyväksi osaksi VVY:n koulutustoimintaa.

Koronapandemia hallitsi vesihuoltopoolin vuoden 2021 toimintaa. Pooli
tuki vesihuollon toimintaa epidemiatilanteessa seuraamalla alan huoltovarmuustilannetta yhdessä eri toimijoiden kanssa sekä pitämällä yhteyttä
ja välittämällä tietoa vesihuoltolaitoksille, viranomaisille, Huoltovarmuuskeskukseen, ministeriöille, kunnille ja muille pooleille ja yhteistyötahoille.
Kertomusvuonna jatkuivat toimenpiteet kemiallisen saostuksen toimintavarmuuden parantamiseksi Suomen vesihuollossa, laadittiin ohjeistusta alan
häiriötilannetoimintaan ja edistettiin eri keinoin kyberturvallisuutta. Vesihuollon varautumista tuettiin myös osallistumalla ja järjestämällä harjoituksia sekä varautumiseen liittyvä työpaja.

VVY:n koulutustoimintaa toteutettiin ottaen huomioon vuosille 2021-2024
laaditun koulutuksen kehittämissuunnitelman suositukset ja koulutusten
osallistujapalaute. Varsinaisen koulutusohjelman lisäksi toteutettiin useita
tilauskoulutustilaisuuksia, erityisesti vesityökorttikoulutuksia ja työturvallisuuskorttikoulutuksia.
Koulutustyöryhmä on osaltaan linjannut koulutusohjelman sisältöä ja seurannut
koulutuksen kehittämissuunnitelman toteutumista. Koulutustyöryhmä on myös
seurannut VVY:n koulutuksen talouskehitystä, joka on viime vuosina ollut kysynnän vähenemisen ja kilpailun kiristymisen myötä erityinen huolenaihe. Vuoden
2021 osalta koulutuksen tuotot jäivät koronapandemian vaikutuksesta noin
20 % suunnitellusta ja taloudellinen tulos jäi selvästi alijäämäiseksi.

Kehittämistoiminta

Kehittämishankkeita toteutettiin ensisijaisesti Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston kautta. Vuonna 2021 kehittämisrahasto myönsi rahoitusta
yhteensä 13 tutkimus- ja kehittämishankkeelle, joista 5 oli ns. laitoslähtöisiä hankkeita ja 8 ns. yleisen haun hankkeita. Myönnetystä rahoituksesta
(yhteensä 329.364 €) noin 61 % (201.784 €) meni laitoslähtöisille hankkeille ja noin 39 % (127.580 €) yleisen haun hankkeille. Lisäksi vuonna
2021 maksettiin yhteensä 50.000 € aiempina vuosina päätettyä ns. institutionaalista kehittämisrahoitusta yliopistoille.

Jäsenpalvelut

Jäsenlaitoksille annettiin runsaasti neuvontaa ja lukuisia lausuntoja erityisesti hallintoon, maksuihin, sopimusasioihin ja lainsäädäntöön liittyvissä
kysymyksissä. Yhdistyksen verkkosivustoa ja jäsensivustoa kehitettiin jäsenpalvelun kattavuuden ja saavutettavuuden laajentamiseksi.

Myönteisen rahoituspäätöksen saivat seuraavat uudet laitoslähtöiset hankkeet:
• Vesijohtojen kunnon tutkiminen -ohjeen laadinta
• Vesihuoltolaitoksen biologiset riskit
• Lietestrategian päivittäminen
• ”Tervetuloa vesihuoltoalalle” -verkkokoulutus
• Julkaisun ”Vesihuoltolaitosten välisten sopimusten mallit”
päivittäminen ja uudistaminen

Jäsenpalveluun kuuluivat myös jäsenkirjeet ja sähköiset uutiskirjeet sekä
kehittämishankkeiden tuloksena syntyneiden julkaisujen toimittaminen
jäsenistön käyttöön.
Viestintä

Kehittämisrahaston toiminnan vuonna 2019 tehdyn ulkopuolisen arvioinnin
johtopäätöksiä ja suosituksia alettiin toteuttaa vuoden 2021 aikana. Hankkeiden näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi kehitettiin viestinnän toimenpiteitä. Rahaston toiminnan kehittämistä jatketaan tulevina vuosina.

Jäsenkirjeitä tärkeistä teemoista tehtiin jäsenille 3 kpl vuoden aikana. Sähköisiä uutiskirjeitä julkaistiin yhteensä 22 kpl. Myös sosiaalisen median Twitter-tili
@suomenvesi, Facebook-sivu @jokapaivaonvesipaiva ja LinkedIn yrityssivu olivat aktiivisessa käytössä. Jäsenistön omaa viestintää tuettiin eri tavoin. Koronapandemian vaikutuksiin liittyen sähköinen viestintä jäsenistön suuntaan oli
toimintavuoden aikana erityisen vilkasta. Maailman vesipäivään liittyen jäsenistölle annettiin ideoita ja aineistoa viestintään. VVY:n viestintäverkosto kokoontui
kaksi kertaa. Uuteen strategiaan ja kuntavaaleihin liittyvää viestintää toteutettiin.
Kuntavaaleihin liittyen tehtiin viestintämateriaalia jäsenlaitosten käyttöön. Usean
eri yhteistyötahon kanssa toteutettiin jo kuudetta kertaa ”Kinkkutemppu” -kampanja, jossa jouluruokien paistinrasvat kierrätetään uusiutuvaksi dieseliksi.

VVY toimi aktiivisesti vesihuoltolaitostoimintaa tukevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden ohjausryhmissä. Laitosten benchmarkingia palveleva tunnuslukujärjestelmä (VENLA) oli kuudettatoista vuotta käytössä. VENLAn perustaso
on kaikkien jäsenlaitosten käytettävissä maksuttomana jäsenpalveluna. Laajemman maksullisen järjestelmän käyttäjiä oli yhteensä 48 jäsenlaitosta. VENLA:n integroimista vesihuollon tietojärjestelmään VEETI:in edistettiin edelleen.

Hallinto

VVY osallistui toimintavuoden aikana erilaisten ohjeiden ja oppaiden laatimiseen. Vuoden 2021 aikana julkaistiin seuraavat julkaisu- ja monistesarjan julkaisut (kehittämisrahaston rahoittamat hankkeet merkitty tunnuksella K):

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin etäosallistumismahdollisuudella 15.4.2021.
Yhdistyksen hallituksen jäseninä ovat vuosikokouksesta alkaen olleet

• Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2020
(julkaisusarja nro 74)
• Hyvän vesihuollon kriteerit (monistesarja nro 65, pdf) (K)
• Vesihuoltoverkoston mittaus ja dokumentointi. Verkoston elinkaaren
hallinnan parantaminen. (monistesarja nro 66, pdf) (K)

• Juha Hiltula, Kemin Energia ja Vesi Oy, puheenjohtaja
• Elina Antila, Porvoon vesi, varapuheenjohtaja
• Anna Arosilta-Gurvits, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymä (HSY)
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597.118,99 €. Kehittämisrahaston pääoma on pääosin sidottu jo hyväksyttyihin ja käynnissä oleviin hankkeisiin.

Katja Arvola, Limingan Vesihuolto Oy
Irma Hyry, Vaasan Vesi
Juha Kotiranta, Kurikan Vesihuolto Oy
Antti Kytövaara, Kangasalan Vesi
Juha Lemmetyinen, Joensuun Vesi
Jouni Lähdemäki, Oulun Vesi
Paavo Taipale, Suomen Kuntaliitto
Aki Teini, Liedon Vesi
Ulla Tyrväinen, Iisalmen Vesi
Veli-Pekka Vuorilehto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymä (HSY)

Riskienhallinta
Yhdistyksen sisäiset riskit liittyvät lähinnä talouteen ja henkilöstöön. Sijoitusympäristön muutokset voivat aiheuttaa riskejä yhdistyksen sijoitusvarallisuuden kehittymiseen.
Vaikka toimiston henkilökunnan pysyvyys onkin ollut vakaa, mahdollinen avainhenkilöiden vaihtuvuus voi aiheuttaa haasteita ainakin lyhyellä
aikavälillä. Toimintaympäristön ja tehtävien muuttuminen on jo lisännyt
paineita toimiston henkilöresurssien riittävyydelle. Henkilöresurssit ovat
varsin pienet verrattuna esimerkiksi muiden pohjoismaiden vastaaviin järjestöihin. Vuoden 2021 aikana rekrytoitiin yksi asiantuntija lisää kehittämispäällikön tehtävään.
Koronapandemia vaikuttanee yhdistyksen toimintaan vielä seuraavinakin vuosina. Suurimmat riskit liittyvät vesihuoltopäivien siirtymiseen tai
peruuttamiseen sekä koulutusten peruuntumiseen tai muuttumiseen
webinaareiksi.

Yhdistyksen vuosikokouksen nimeämänä tilintarkastajana on toiminut BDO
Oy, jossa vastuullisena tilintarkastajana Hannele Stenmark. Toiminnantarkastajana on toiminut Juha Heininen Turun Vesihuolto Oy:stä.

Tulevaisuuden näkymät

Merkittävässä määrin asioiden valmistelu tapahtuu neljässä asiantuntijaryhmässä, jotka ovat vesilaitosryhmä, viemärilaitosryhmä, hallinto- ja
talousryhmä sekä koulutustyöryhmä. Muita asiantuntijaryhmiä ovat vaalitoimikunta, vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta ja tunnuslukujärjestelmän kehittämistä ohjaava työryhmä.

Kauden 2021-2030 strategian toimeenpano jatkuu vuonna 2022. VVY:n
strategia tukee myös Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteita. Maa- ja
metsätalousministeriön johdolla valmisteltu kansallinen vesihuoltouudistus
on lähivuosien tärkein alan keskeisten toimijoiden yhteinen ohjelma alan
kehittämiseksi ja uudistamiseksi.

Henkilöstö

Vesihuoltolaitosten toimintaympäristössä huolta on aiheuttanut kuntien
ja kuntarakenteen tulevaisuuden epävarmuus. Erityisesti kuntien talouden
kehitys tulevaisuudessa huolestuttaa. Vesihuoltouudistuksen valmistelun
yhteydessä on isoksi haasteeksi todettu erityisesti monien pienten laitosten
vaikeudet täyttää edes lainsäädännön minimivaatimukset. Osittain haasteet
liittyvät talouteen mm. kyvyttömyytenä riittäviin investointeihin korjausvelan
kasvun hillitsemiseksi, ja osittain puutteisiin osaamisessa ja muissa resursseissa. Keskustelu laitosten toiminnan ja talouden valvonnan tehostamisen
tarpeesta on lisääntynyt.

Vakituisen henkilökunnan määrä vuoden 2021 lopussa oli yksitoista. Jätevesi- ja lieteasioista vastaava vesiasiain päällikkö oli alkuvuoden työvapaalla, joten hänen tilallaan oli alkuvuonna sijainen, joka valittiin kesällä
vakituiseksi edeltäjänsä tultua valituksi uuteen kehittämispäällikön tehtävään. Tilapäistyövoimaa käytettiin tarpeen mukaan, erityisesti avustaviin
tehtäviin ja kesäharjoittelijan muodossa.

Talous
Jäsenistön edunvalvontaan, maksuttomaan jäsenpalveluun ja ohjeiden
sekä julkaisujen valmisteluun käytettiin 853.010 €. Edellä mainittuun toimintaan kohdistuneista kuluista henkilöstökuluja oli 558.507 €. Toimitilojen ja toimiston muiden yleiskulujen osuus oli 294.502 €. EU-maiden
yhteistyöjärjestö EurEau:sta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä aiheutuneet
kulut olivat 24.091 €. Jäsenistöstä koostuvien hallinnon toimielinten kulut
olivat 40.862 €, josta henkilöstökulujen osuus oli 34.220 €.

Vesihuoltolaitosten kansainvälistymishankkeen odotetaan lisäävän vesihuoltolaitosten kiinnostusta ja valmiuksia kansainväliseen toimintaan.
Ensimmäisiä vesihuoltolaitosten kumppanuushankkeita valmisteltiin sekä
kansallisen että EU-rahoituksen pohjalta.
Sääntely-ympäristössä on odotettavissa muutoksia lähivuosinakin. EU:n
direktiiveistä osa on jo uudistunut (mm. juomavesidirektiivi) ja osa on
uudistumassa (mm. yhdyskuntajätevesidirektiivi), mikä heijastuu myös kansalliseen lainsäädäntöön. Vesihuoltolain uudistamista valmistellaan myös
osana Kansallista vesihuoltouudistusta.

Jäsenmaksutuotot olivat 996.937 €. Muita toimiston tuottoja olivat korvaukset vesihuoltopoolille ja YT-näyttelylle tehdystä työstä sekä maksullisista
lausunnoista 123.435 €. Projektien, julkaisujen ja tunnuslukujärjestelmän
alijäämä yhteensä oli 123.751 € sekä koulutuksen alijäämä 42.864 €
ja vesihuoltopäivien ylijäämä 31.957 €. YT-näyttelyn tuotto oli 28.305 €.
Yhdistyksen nettorahoitustuotot olivat 1.183 €.

Vahvaa ja proaktiivista vesihuollon edunvalvontaa tarvitaan tulevaisuudessakin. VVY:n uuden strategian näkyvyys ja vaikuttavuus ovat tässä tärkeässä
roolissa. Vuoden 2023 eduskuntavaaleihin liittyen vesihuollon merkitystä
pyritään tuomaan esille osana VVY:n vaikuttamistyötä.

Toimintavuoden tulos oli 89.048,51 € ylijäämäinen, mikä oli 66.048,51 €
talousarviota parempi. Yhdistyksen kalustosta, laitteista ja ohjelmistoista
tehdyt poistot olivat yhteensä 3.750 €.

Hallituksen esitys vuosikokoukselle

Taseen loppusumma oli 1.433.750,30 €, mikä on 125.215,80 € suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Yhdistyksellä ei ole pitkäaikaisia velkoja. Yhdistyksen varat ovat pankkitileillä sekä sijoitusrahastoissa.
Oma pääoma on 1.193.389,10 € , josta kehittämisrahaston osuus on

Yhdistyksen tulos vuoden 2021 tilinpäätöksessä on 89.048,51 € ylijäämäinen.
Hallitus esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi vuoden 2021 tilinpäätöksen
vahvistamista ja ylijäämän lisäämistä oman pääoman toimintapääomaan.

...
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10.1. Tuloslaskelma ja tase

TULOSLASKELMA

1.1–31.12.2021

1.1–31.12.2020

VARSINAINEN TOIMINTA (Maksulliset jäsenpalvelut)				
VESIHUOLTOKURSSIT					
Tuotot		
254 782,24		
137 136,12		
Kulut		
-297 646,59
-42 864,35
-275 533,69
-138 397,57
						
VESIHUOLTOPÄIVÄT					
Tuotot		
127 457,50		
59 766,40		
Kulut		
-95 500,11
31 957,39
-77 638,84
-17 872,44
			
PROJEKTIT JA JULKAISUT					
Tuotot		
179 389,55		
336 986,72
Varaston lisäys (+)/vähennys (-)
-21 480,00		
-370,00
Kulut		
-282 898,65
-124 989,10
-387 169,47
-50 552,75
			
BENCHMARKING					
Tuotot		
32 986,62		
32 951,64		
Kulut		
-31 748,75
1 237,87
-21 853,94
-11 097,70
			
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		
-134 658,19		
-195 725,06
YLEISKULUT (Edunvalvonta ja maksuttomat jäsenpalvelut)
TOIMISTO						
Tuotot		
123 434,67		
112 150,77		
Kulut		
-855 709,73
-732 275,06
-805 527,99
-693 377,22
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA		

-24 090,55		

-25 691,53

JÄSENMAKSUT JA AVUSTUKSET		

-8 246,00		

-9 108,00

HALLINNON KULUT		

-40 861,97		

-46 022,31

YLEISKULUT YHTEENSÄ		

-805 473,58		

-774 199,06

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
-940 131,77		
-969 924,12
							
VARAINHANKINTA
Tuotot						
		
Varsinaiset jäsenmaksut
822 607,00		
814 561,00		
		
Yhteistoimintajäsenmaksut
174 330,00		
172 380,00		
		
Yhdyskuntatekniikka
28 304,66
1 025 241,66
4 100,00
991 041,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot		
Kulut		

85 109,89		

5 983,70		
-4 800,99
1 182,71

21 116,88

2 148,50		
-5 159,62
-3 011,12

KEHITTÄMISRAHASTO					
Tuotot						
		
Kehittämisrahaston jäsentulot
324 769,00		
321 096,00		
Kulut						
		
Maksetut avustukset
-384 170,08		
-325 968,69		
Siirretty rahaston pääomaan
59 401,08
0,00
4 872,69
0,00
RAHASTOSIIRROT
Purku stipendirahastosta		
2 755,91		
2 710,77
							
TILIKAUDEN TULOS		
89 048,51		
20 816,53
							
							
TILIKAUDEN ALI-/ YLIJÄÄMÄ		
89 048,51		
20 816,53
			
		

TASE

31.12.2021
31.12.2020
				
				
V a s t a a v a a					
		
PYSYVÄT VASTAAVAT				

Aineelliset hyödykkeet					
Koneet ja kalusto
11 250,00		
15 000,00		
Arvoesineet
151,37
11 401,37
151,37
15 151,37
		
Sijoitukset						
Osakkeet ja osuudet		
30 600,00		
30 600,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
			
VAIHTUVAT VASTAAVAT

42 001,37		

45 751,37

Vaihto-omaisuus		45 570,00		67 050,00
					
Pitkäaikaiset saamiset
YT näyttelyn peruspääoma
12 000,00		
12 000,00		
Vuokravakuus
37 096,94
49 096,94
37 096,00
49 096,00

Saamiset						
Myyntisaamiset
12 049,51		
26 218,15		
Siirtosaamiset
2 726,28		
136 378,80		
Muut saamiset
12 260,32
27 036,11
26 936,53
189 533,48
		
Rahoitusarvopaperit					
Muut sijoitukset		
1 077 213,17		
805 970,72
		
Rahat ja pankkisaamiset		
192 832,71		
151 132,93
					
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
1 391 748,93		
1 262 783,13

VASTAAVAA YHTEENSÄ		
1 433 750,30		
1 308 534,50
		
			
V a s t a t t a v a a					
				
OMA PÄÄOMA					
Kehittämisrahasto 1.1.
597 118,99		
601 991,68		
Lisäys (+)/vähennys (-)
-59 401,08
537 717,91
-4 872,69
597 118,99
				
Toimintapääoma 1.1.
550 428,05		
529 611,52		
Tilikauden ali-/ ylijäämä
89 048,51		
20 816,53
VVY juhlavuoden rahasto
16 194,63
655 671,19
18 950,54
569 378,59
					
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		
1 193 389,10		
1 166 497,58
						
VIERAS PÄÄOMA				
Lyhytaikainen				
		
Ostovelat
121 443,42		
45 808,12		
		
Muut velat
292,50		
3 670,90		
		
Siirtovelat
118 625,28
240 361,20
92 557,90
142 036,92
					
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		
1 433 750,30		
1 308 534,50

Helsingissä maaliskuun 15. päivänä 2022

Juha Hiltula, puh.joht.

Juha Kotiranta

Aki Teini

Elina Antila

Antti Kytövaara

Ulla Tyrväinen

Anna Arosilta-Gurvits

Juha Lemmetyinen

Katja Arvola

Irma Hyry

Jouni Lähdemäki

Paavo Taipale

Veli-Pekka Vuorilehto
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Osmo Seppälä, toim.joht.

11. Jäsenkunta
Varsinaisia jäseniä oli kertomusvuoden lopussa
296. Yhteistoimintajäseniä oli kertomusvuoden
lopussa 184.

Varsinaiset jäsenet 31.12.2021,
296 laitosta.
Alajärven kaupungin vesi- ja viemärilaitos
Alajärven Vesiosuuskunta
Alakylän Vesiosuuskunta
Alavieskan kunnan vesi- ja viemärilaitos
Alavuden kaupungin vesihuoltolaitos
Alva-Yhtiöt Oy, T
Aurinkovuoren Vesi Oy
Askolan kunnan vesi- ja viemärilaitos
Autiorannan Vesiosuuskunta
Bollstad vattenandelslag
Enontekiön Vesihuolto Oy
Eräjärven seudun vesiosuuskunta
Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta
Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy
Eurajoen vesihuoltolaitos
Euran kunnan vesihuoltolaitos
Forssan vesihuoltoliikelaitos
Haapajärven Vesi Oy
Haapaveden Vesi Oy
Hailuodon Vesihuolto Oy
Haminan Vesi
Hangon Vesi -liikelaitos
Hankasalmen kunnan vesi- ja viemärilaitos
Hartolan kunnan vesi- ja viemärilaitos
Haukivuoren Vesiosuuskunta Hauki
Hausjärven kunta, vesihuoltolaitos
Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos
Heinäveden kunnan vesi- ja viemärilaitos
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, T
Hollolan vesihuoltolaitos
HS-Vesi, T
Huittisten kaupunki Vesihuoltolaitos
Huittisten Puhdistamo Oy
Humppilan Vesihuolto Oy
Hyvinkään Vesi, T
Hämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitos
Iin kunta/Iin vesiliikelaitos
Iisalmen Vesi, T
Ikaalisten Vesi Oy
Ilmajoen kunta, vesihuoltolaitos
Ilomantsin kunnan vesihuoltolaitos
Imatran Vesi, T
Inarin Lapin Vesi Oy, T
Ingå Vatten - Inkoon Vesi
Isonkyrön kunnan vesi- ja viemärilaitos
Itä-Savon Vesi Oy
Jakobstads Vatten/Pietarsaaren Vesi, T
Janakkalan Vesi, T
Joensuun Vesi, T
Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos
Joroisten kunnan vesilaitos
Joutsan Vesihuolto Oy
Juuan kunnan vesihuoltolaitos
Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunta
Juvan kunnan vesi- ja viemärilaitos
JVP-Eura Oy
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy, T
Jämsän Vesi
Järvenpään Vesi
Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitos
Kaavin kunnan vesi- ja viemärilaitos

Kajaanin Vesi, T
Kalajoen kaupunki, viemärilaitos
Kangasalan Vesi, T
Kangasniemen kunnan vesi- ja viemärilaitos
Kankaanpään kaupungin vesihuoltolaitos
Kannuksen Vesiosuuskunta
Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitos, T
Karstulan kunnan vesi- ja viemärilaitos
Karttulan Vesiosuuskunta
Kauhajoen Vesihuolto Oy
Kauhavan Vesi Oy
Kausalan Lämpö Oy
Keiteleen kunnan vesi- ja viemärilaitos
Kemijärven vesi- ja viemärilaitos, T
Kemin Energia ja Vesi Oy, T
Keminmaan Energia ja Vesi Oy, T
Kempeleen Vesihuolto Oy, T
Keravan Kaupunki/vesilaitos, T
Keski-Savon Vesi Oy
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
Keuruun Vesi, T
Kihniön Vesi ja Lämpö Oy
Kimitoöns Vatten - Kemiönsaaren Vesi
Kirkkonummen Vesi -liikelaitos
Kiteen Vesikunta
Kittilän Vesihuolto-osuuskunta
Kiuruveden kaupungin vesihuoltolaitos
Kokemäen Vesihuolto Oy
Kokkolan Vesi
Kontiolahden vesihuoltolaitos
Korsholms kommuns vattentjänstverket
Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitos
Kouvolan Vesi Oy, T
Kronoby Vatten och avlopp Ab
KRS-Vesi
Kuhmoisten kunnan vesihuoltolaitos
Kuhmon VesiEnergia Oy
Kuopion Vesi Oy, T
Kuortaneen kunnan vesi- ja viemärilaitos
Kurikan Vesihuolto Oy
Kustavin kunta, vesihuoltolaitos
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta
Kymen Vesi Oy, T
Kymenlaakson Vesi Oy
Kyröskosken Vesihuolto Oy
Kyyjärven vesi- ja viemärilaitos
Kälviän Vesiosuuskunta
Kärkölän Vesi
Kärsämäen Vesihuolto Oy
Käylän seudun vesiosuuskunta
Lahti Aqua Oy, T
Laihian kunnan vesihuoltolaitos
Laitilan kaupunki, vesihuoltolaitos, T
Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy
Lakeuden Vesi
Lapinkylän Vesiosuuskunta
Lapinlahden Vesi Oy
Lappajärven Vesiosuuskunta
Lappavesi Oy
Lappeenrannan Energia Oy, T
Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos
Larsmo Vattentjänstverk
Laukaan Vesihuolto Oy
Lemin kunta, vesi- ja viemärilaitos
Lempäälän Vesi Oy, T
Levin Vesihuolto Oy
Liedon Vesi, T
Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos
Limingan Vesihuolto Oy
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Lohjan vesi- ja viemärilaitos
Loimaan Vesi
Loimijokivarren jätevesiosuuskunta
Lopen vesilaitos
Loviisan Vesiliikelaitos
Loviisanseudun Vesi Oy
Lumijoen Vesi Oy
Luumäen kunta, vesilaitos
Malax Vatten
Marttilan vesihuoltolaitos
Maskun Vesihuolto Oy
Merikarvian kunnan vesi- ja viemärilaitos
Meri-Lapin Vesi Oy
Mikkelin Vesiliikelaitos
Muhoksen Vesihuolto Oy
Muuramen kunnan vesi- ja viemärilaitos
Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunta
Mynämäen Vesihuolto Oy
Myrskylän kunnan vesihuoltolaitos
Myötämäen Vesi Oy
Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitos
Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy, T
Naantalin vesihuoltolaitos, T
Napapiirin Energia ja Vesi Oy
Nivalan Vesihuolto Oy, T
Nivos Vesi ja Lämpö Oy
Nokian Vesi Oy, T
Nousiaisten Vesi Oy
Nurmeksen Vesi Oy
Nurmijärven Vesi
Nurmin vesihuolto-osuuskunta
Nykarleby Kraftverk Ab
Närpes Vatten Ab
Orimattilan kaupungin vesilaitos/Orimattilan Vesi Oy
Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos
Osuuskunta Valkeavesi
Osuuskunta Vesijako
Oulaisten Vesiosuuskunta
Oulun Vesi, T
Outokummun kaupungin vesi- ja viemärilaitos
Paavolan Vesi Oy
Padasjoen Vesihuolto Oy
Paimion Vesihuolto Oy
Paltamon vesihuoltolaitos
Paraisten Kaupunki vesihuoltolaitos
Parikkalan kunta, vesihuoltolaitos
Parkanon Vesi Oy
Pedersöre Vatten Ab
Pellon Vesihuolto-osuuskunta
Perhon kunnan vesi- ja viemärilaitos
Pernajan Saariston Vesiosuuskunta
Petäjäveden Kunnan Vesihuoltolaitos
Pieksämäen Vesi Oy, T
Pieksänkosken vesiosuuskunta
Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos
Pikkaralan Vesiosuuskunta
Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta
Polvijärven kunnan vesihuoltolaitos
Pomarkun vesihuoltolaitos
Porin Vesi, T
Pornaisten kunnan vesihuoltolaitos
Poronkankaan Vesi Oy
Porvoon vesi, T
Pudasjärven Vesiosuuskunta
Punkalaitumen kunta, vesihuoltolaitos
Puolustushallinnon rakennuslaitos
Puumalan Vesiosuuskunta
Pyhäjokisuun Vesi Oy
Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy

Pyhä-Luosto Vesi Oy
Pyhännän Vesi Oy
Pyhärannan kunnan vesihuoltolaitos
Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos
Päntäneen Vesihuolto Oy
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy
Pöljän Vesiosuuskunta
Pöytyän kunnan vesihuoltolaitos
Raahen Vesi Oy, T
Raaseporin Vesi
Raision Vesi Oy, T
Ranuan Infra Oy
Rauman Vesi
Rautalammin kunnan vesihuoltolaitos
Rautavaaran kunnan vesihuoltolaitos
Reisjärven Vesiosuuskunta
Riihimäen Vesi, T
Ristijärven Vesihuolto-osuuskunta
Ruokolahden kunnan vesihuoltolaitos
Ruskon kunnan vesihuoltolaitos
Saarijärven Vesihuolto Oy, T
Sallan Aluelämpö Oy
Salon Vesi liikelaitos
Sanginjoen Vesiosuuskunta
Sastamalan Vesi
Sauvon Vesihuolto Oy
Savitaipaleen kunta, vesi- ja viemärilaitos
Savonlinnan Vesi, T
Savukosken kunnan vesihuoltolaitos
Seinäjoen Energia Oy/Seinäjoen Vesi, T
Sievin Vesiosuuskunta
Siikalatvan keskuspuhdistamo Oy

Siikalatvan Vesihuolto Oy
Simon Vesihuolto Oy
Sipoon vesi
Siuntion vesihuoltolaitos
Someron Vesihuolto Oy
Sonkajärven kunnan vesi- ja viemärilaitos
Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos
Sulkavan Palvelut Oy
Suomen Sokeri Oy
Suomussalmen kunnan vesihuoltolaitos
Suonenjoen Vesi Oy
Suvisaariston vesiosuuskunta
Sykäräisten Vesihuolto Oy
Sysmän kunnan vesi- ja viemärilaitos
Syötteen vesi- ja viemärilaitos
Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos, T
Taivassalon Vesi Oy
Tammelan kunnan vesihuoltolaitos
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
Tampereen Vesi liikelaitos, T
Tarsalanjärven vesiosuuskunta
Tavase Oy
Tervolan Energia ja Vesi Oy, T
Teuvan kunnan vesihuoltolaitos
Toholammin Vesihuolto Oy
Toholammin Viemäriliikelaitos
Toivakan kunta vesi- ja viemärilaitos
Tornion Vesi Oy
Tunturi-Lapin Vesi Oy
Turun seudun puhdistamo Oy, T
Turun Seudun Vesi Oy
Turun Vesihuolto Oy, T

Tuusniemen kunnan vesilaitos
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos
Tyrnävän Vesihuolto Oy
Ulvilan kaupunki, vesilaitos
Urjalan kunnan vesihuoltolaitos
Utajärven kunnallinen vesihuoltolaitos
Uudenkaupungin Vesi
Uuraisten kunnan vesihuoltolaitos
Vaasan Vesi -liikelaitos
Valkeakosken kaupungin vesihuoltolaitos
Vampulan Vesihuolto Oy
Vatten och Avloppsverket i Korsnäs kommun
Vehmaan Vesi Oy
Vesikolmio Oy
Vesi-Mega Oy
Vesiosuuskunta Mustijoki
Vesiosuuskunta Suoni
Vesiosuuskunta Uhkoila
Vetelin Vesi Oy
Vieremän Lämpö ja Vesi Oy
Vihannin Vesiosuuskunta
Vihdin Vesi
Virolahden kunnan vesi- ja viemärilaitos
Virtain kaupunki, vesihuoltolaitos
Virtain Vesiosuuskunta
Vörå kommuns vattentjänstverk
Ylitornion kunnan vesi- ja viemärilaitos
Ylivieskan kaupungin vesihuoltolaitos
Ylivieskan Vesiosuuskunta, T
Ylä-Savon Vesi Oy
Ylöjärven Vesi Oy
Ähtärin Energia ja Vesi Oy
Äänekosken Energia Oy

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venlassa on kaksi tasoa: laaja ja suppea. Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän maksullisen laajan tason jäseniä on 48, jäsenet on merkitty T-kirjaimella listaan.
Vuoden 2012 alusta lähtien kaikki Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitokset ovat automaattisesti myös Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston jäseniä.

Varsinaisten jäsenten määrän kehitys vuodesta 1956
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Yhteistoimintajäsenet 31.12.2021,
184 yritystä:
Aarsleff Oy
Ab Stormossen Oy
Abloy Oy
AFRY Finland Oy
Alfa Laval Nordic Oy
Allwatec Oy
Aprotech Oy
Aquaflow Oy
Areas asianajotoimisto ky
Artasfin Oy
Aseko Oy
Atolli Oy
AVK Finland Oy
Baumedi Oy
Berner Oy/ Berner Pro
Buildie Oy
Bürkert Oy
Camfil Oy
Canon Oy
CGI Suomi Oy
Christian Berner Oy
Cipax Oy
Civilpoint Oy
Comsel System Oy
Dahl Suomi Oy
Digita Oy
Econet Oy
Eerola-Yhtiöt Oy
Effectio Oy
Elisa Oyj
Emtele Oy
Endev Oy
Endress+Hauser Oy
Enerity Solutions Oy
Envera Oy
Esleyhtiö Oy
ESRI Finland Oy
Etoiles Oü
Eurofins Environment Testing Finland Oy
Evac Oy
Everbridge Finland Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Festo Oy
Filterit Oy
Finess Energy Oy
Finnchain Oy
Flootech Oy
Flowplus Oy
Flowpro Management Oy
Fluidit Oy
Fortum Waste Solutions Oy
Gasum Oy
Georg Fischer Ab
Geotrim Oy
Geo-Work Infra Oy
HeadPower Oy
Heikki Laiho Oy
Hydropress Huber Ab
HyXo Oy
Hyötyajoneuvokeskus
Hämeen ammattikorkeakoulu
IDEXX Laboratories Oy

Indutek Oy
InfraLiner Oy
Insta Automation Oy
JALPA Oy
Johan Lundberg Oy
Jupalco Oy
Kaiko Oy
Kamstrup A/S
Kari-Finn Oy
Kekkilä Recycling
Kemira Oyj
Keski-Suomen Betonirakenne Oy
Keyflow Oy
Keypro Oy
KL-Kustannus Oy/Kuntatekniikka
Koka Oy
Kokkolan Teollisuusvesi Oy
Korkeamäki Oy
KSB Finland Oy
KVVY Tutkimus Oy
Labkotec Oy
Lakeuden Etappi Oy
Laki ja Vesi Oy
Lasergas Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
Leca Finland Oy
Lining Oy
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Luode Consulting Oy
Maakone (JT-plant Oy)
Maanomistajien Arviointikeskus Oy
Maanrakennus B. Dahlbacka Oy
Maarakennus Kamara Oy
Masinotek Oy
Meltex Plastics Oy
MetropoliLab Oy
Mipro Oy
MRC Global Oy
Mykon Oy
Nordkalk Oy Ab
Noxon Suomi
NRG Suomi Oy
Odoroff Oy
Onninen Oy
Operon Group Oy
Optoseven Oy
Oy Armatec Finland Ab
Oy Aumator Ab
Oy Colly Company Ab
Oy Enitec Engineering Ab
Oy Grundfos Pumput Ab
Oy Korate Ab
Oy NCH Suomi Ab
Oy Profimeas Ltd
Oy Pumppulohja Ab
Oy Raita Environment Ltd
Oy Viacon Ab
Perel Oy
Pipelife Finland Oy
Planora Oy
Profit Software Oy
ProMinent Finland Oy

PSK Standardisointiyhdistys ry
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Ramboll Finland Oy
Renos Oy
Roxtec Finland Oy
Rudus Oy
Ruskon Betoni Oy
S2B Energia Oy
Saint-Gobain Finland Oy
Samplion Oy
Sarlin Oy Ab
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Scalgo ApS
Scanlab Oy
Schneider Electric Finland Oy
SeiLab Oy
Siemens Osakeyhtiö
Sito Oy
Skarta Finland Oy
Slatek Oy
Solteq Oyj
SPC Vesitekniikka Oy
Stig Wahlström Oy
STM Finland Oy
Sujutek Oy
Sulzer Pumps Finland Oy
Suomen Vesitieto Oy
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Suomiviesti Oy/Kunnallissuomi
Sweco Infra & Rail Oy
Syspoint Oy
Sähkökonekorjaus Pursiainen Oy
T & A Mämmelä Oy
Taitotalo
Tecalemit Flow Oy
TONISCO System Oy
Trafino Oy
Trimble Solutions Oy
TT-Teknologia Oy
Työtehoseura ry
Ulefos Oy
Uponor Infra Oy
Vaakaporauspalvelu VPP Oy
Valmet Automation
Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy
Verlatek Oy
VertoNordic Oy
Vesihuolto Ari Vaarala Oy
Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy
VITA-Terveyspalvelut Oy
VMH Kalibro Oy
VRT Finland Oy
WAM Finland Oy
WaterZerv
Wavin Finland Oy
Wilo Nordic AB
W-Rix Oy
Xylem Water Solutions Suomi Oy
Yara Suomi Oy
YIT Rakennus Oy

11.1 Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaosto
Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaosto on perustettu 2019. Toiminta
on organisoitu neljään alajaostoon, jotka ovat vesilaitosjaosto, viemärilaitosjaosto, hallinto- ja talousjaosto sekä koulutus-, tutkimus- ja kehitysjaosto. Alajaostojen puheenjohtajat voivat osallistua kutsuttuina asiantuntijoina VVY:n

vastaaviin asiantuntijaryhmiin. Yhteistoimintajäsenjaoston puheenjohtajana
toimii toimitusjohtaja Seppo Wallinmaa Veolia Water Technologies Aquaflow
Oy:stä ja varapuheenjohtajana vesihuollon toimialapäällikkö, suunnittelupäällikkö Kimmo Hell, Ramboll Finland Oy:stä.
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Mainostoimisto Dion / Painotalo Seiska
VVY:n toimitusjohtajan, hallituksen ja henkilöstön kuvat H. Bask• Unsplash: kansi ja s.3 Tapio Haaja •
s.5 Patrick Hendry • s.8 Simon Schmitt • s.11 Jamie Street • s.14 Pete Alexopoulos • s.17 David Aler •
s.21 Ameen Fahmy • s.19 Aaron Burden • YT-näyttelyn ja palkittujen kuvat: Jere Satamo •
Piirroskuvat: Eero Peurala

Suomen vesihuoltolaitokset…
•
•
•
•
•

toimittavat asiakkailleen puhdasta juomavettä
huolehtivat asiakkaittensa jätevesistä ja niiden puhdistamisesta
ovat maamme merkittävimpiä vesistönsuojelijoita
rahoittavat toimintansa palveluista saatavilla maksutuloilla
tuottavat elintärkeän palvelun kohtuullisin kustannuksin,
mikä mahdollistaa hyvän palvelutason säilymisen

Vesilaitosyhdistys…
•
•
•
•

valvoo jäsenlaitostensa etuja
neuvoo jäsenlaitoksiaan
osallistuu alan tutkimus- ja kehitystyöhön
edistää alan työntekijöiden ammattitaitoa
tarjoamalla monipuolista koulutusta
• kokoaa ja välittää alan uusinta tietoa jäsenlaitoksille
• julkaisee selvityksiä ja ohjeita jäsenlaitostensa käyttöön
• ylläpitää suhteita mediaan

Vesilaitosyhdistys
Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki
Puh. (09) 8689 010
Twitter: @suomenvesi
Facebook: @jokapaivaonvesipaiva
LinkedIn: linkedin.com/company/vesilaitosyhdistys
Kotisivu: www.vvy.fi
Sähköposti: vvy(a)vvy.fi

