
9.5.2019

1

VESIHUOLTOLAITOSTEN ALUEELLISTEN PERUSMAKSUJEN
MÄÄRITYSPERUSTEET
Vesihuoltopäivät

Terhi Renko ja Anna Klobut

16.5.2019

COPYRIGHT©PÖYRY

SISÄLTÖ

Tausta1

Vesihuoltolaitosten hinnoittelun periaatteet ja lainsäädännöllinen tausta2

Keskitetyn vesihuollon alueelliset kustannuserot yleisellä tasolla3

Alueellisten kustannuserojen määrittämisen näkökulmia4

Hankkeessa kehitetty menetelmä aluejaon laatimiseksi 5

Aluejaon taloustarkastelu6

Johtopäätökset7

16.5.2019
ÅF PÖYRY 2

#VESIHUOLTO2019

1

2



9.5.2019

2

COPYRIGHT©PÖYRY

1. TAUSTAA

 Vesilaitosyhdistyksen Kehittämisrahaston ja neljän vesihuoltolaitoksen rahoittama hanke

– Kurikan Vesihuolto Oy, Kymen Vesi Oy, Nivos Vesi, Sipoon Vesi

– Valmistui marraskuussa 2018

– Kehitettiin paikkatiedon hyödyntämiseen perustuvia työkaluja alueellisten kustannuserojen huomiointiin 
vesihuoltolaitoksen perusmaksuissa. 

 Työn taustalla 

– Vuonna 2014 uudistunut vesihuoltolaki, tarve huomioida alueelliset 
kustannuserot perusmaksuissa

– Vesilaitosyhdistyksen vuonna 2017 julkaisemat maksuja koskevat 
ohjeet ja suositukset
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2. VESIHUOLTOLAITOSTEN HINNOITTELUN PERIAATTEET JA LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN 
TAUSTA

 Käyttömaksu

– kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden 
määrän ja laadun perusteella, oltava saman suuruinen 
vesihuoltolaitoksen kaikille asiakkaille

 Liittymismaksu ja perusmaksu sekä muita maksuja laitoksen 
toimittamista palveluista 

– Eri alueilla erisuuruisia, jos tarve kustannusten oikean 
kohdentamisen, aiheuttamisperiaatteen tai muun syyn takia

 Periaatteellinen lähtökohta: perusmaksutuloilla katetaan 
kiinteät kustannukset (käytöstä riippumattomat, esim. 
verkoston ja laitosten ylläpito-, henkilöstö-, pääoma- ja 
rahoituskustannukset) ja käyttömaksutuloilla muuttuvat 
kustannukset

– Tämä tarkoittaisi vesihuoltolaitoksilla perus- ja 
käyttömaksutulojen suhdetta 80/20. 

– Yleensä käyttömaksutulot kattavat 80–90 % maksutuloista.

 Vuonna 2014 uudistunut vesihuoltolaki korostaa talouden 
roolia vesihuoltolaitosten toiminnassa ja painotetaan enemmän 
alueellisten kustannuserojen huomiointia asiakasmaksuissa.

 Vesilaitosyhdistyksen maksuja koskevissa suosituksissa 2017 
esitetään, että käyttö- ja perusmaksujen maksurakenne olisi 
50/50 (aiempi suositus 70/30) 

– Kuluttajat maksavat vesihuoltopalvelun olemassaolosta riippumatta 
käyttämänsä veden määrästä

– Perusmaksu - kiinteistön liittymästä laitokselle aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten kattaminen (vesihuoltojärjestelmien ja toimitusvalmiuden 
ylläpito)

– Kannustin vedenkäytölle säilyy (käyttömaksulla vielä merkittävä rooli)

– Perusmaksujen osuuden kasvattamisella voidaan turvata 
vesihuoltolaitosten talouden hyvää tasoa. Ominaiskulutus on ollut 
laskusuunnassa, mikä pienentää käyttömaksutuloja. 

 Alueelliset kustannuserot voidaan huomioida myös erisuuruisilla 
liittymismaksuilla

– Pitkällä tähtäimellä näiden rooli on varsin vähäinen

– Liittymismaksuilla katetaan ainoastaan osa uusinvestointikustannuksista

 Kuluttajaviranomaisen kanta perusmaksun tason korotukseen on, 
että veden käytöllä täytyy jatkossakin voida vaikuttaa 
vesimaksuihin. Näin ollen maksurakennetta 50/50 voidaan pitää 
enimmäistasona perusmaksujen osuudelle ja siihenkin tulee 
siirtyä vaiheittain.
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3. KESKITETYN VESIHUOLLON ALUEELLISET KUSTANNUSEROT YLEISELLÄ TASOLLA

 Tunnistettava kriteerit alueiden vesihuollon taloudelliseen 
kannattavuuteen

– Aluetehokkuus: vesihuoltopalvelujen tuottamisen kustannukset 
liittyjää tai liittynyttä per k-m2 tai alueen vesihuoltoverkostojen 
pituus liittyjämäärään

– 70–75 % vesihuollon aluetehokkuudesta selittyy yhdyskuntarakenteen 
tiiviydellä - väljästi rakennettu pientaloalue edellyttää laajempia 
vesihuoltoverkostoja kerrosneliötä kohden kuin tiiviisti asuttu 
kerrostaloalue, jolloin verkostojen rakentamis- ja ylläpitokustannukset 
korkeammat

– alueen etäisyys rakennettuun verkostoon (runkolinjojen pituus); 
rakentamisolosuhteet, erityisesti maaperä ja maaston muodot

– Muita alueellisen kustannuseron aiheuttajia esim. 

– talousvetenä kalliimpaa vettä kuin muilla alueilla 

– alueella erillinen jätevedenpuhdistamo, jonka yksikkökustannukset ovat 
merkittävästi korkeammat kuin muiden alueiden

– operointi voi edellyttää esim. korkeampia henkilöstö- ja 
kalustokustannuksia

 Vesihuoltolaitosten välillä on merkittäviä kustannuseroja

 Vesihuoltotoiminnassa saavutetaan operatiivisia mittakaavaetuja

 Suurten vesihuoltolaitosten toimintaympäristö on pääsääntöisesti 
tehokkaampi kuin pienten
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4. ALUEELLISTEN KUSTANNUSEROJEN MÄÄRITTÄMISEN NÄKÖKULMIA

Asukastiheys/liittyjätiheys

 Erilaisia aineistoja lukuisia määriä

– Avoin asukasdata: tiheät ja harvat YKR-taajamat (kuva 1, 
vähintään 200 as toisiaan lähellä olevissa kiinteistöissä)

– Voidaan täydentää asemakaavarajauksella (kuva 2)

– Kylät, pienkylät, maaseutu (kuva 3)

– Asukastiheysruutuaineistolla voidaan korostaa tietyn tiheyden 
ylittäviä alueita (kuva 4)

– Ruudun koko ja sijainti vaikuttaa helposti tulokseen
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4. ALUEELLISTEN KUSTANNUSEROJEN MÄÄRITTÄMISEN NÄKÖKULMIA

 Asukasmäärien avulla voidaan 
arvioida verkostojen tehokkuutta

– Rajattu mukaan 100 m säteelle vesi- ja 
viemäriverkostoista rajoittuvat kiinteistöt 
asukaslukuineen
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4. ALUEELLISTEN KUSTANNUSEROJEN MÄÄRITTÄMISEN NÄKÖKULMIA

 Vesihuoltoverkostot muodostavat vesihuoltolaitosten 
käyttöomaisuuden arvosta merkittävän osan (70-90 %) => 
kustannusrooli merkittävä

 Asukastiheyden lisäksi osa-alueiden hinnoittelussa tulee 
huomioida vesihuoltoverkostot: sijainti ja runkoverkostojen 
pituus. 

 Kiinteistön tulisi maksaa sen verkoston rakentamis- ja 
käyttökustannuksista, joita se tarvitsee vedenjakeluunsa ja 
viemäröintiinsä. 

 Asukastiheyden (/liittyjätiheyden) ja verkostojen sijainnin sekä 
runkoverkostojen pituuden lisäksi vesihuollon kustannuksiin 
vaikuttavat:

– Maaston muodot (pumppausenergian tarve)

– Maaperän rakennettavuus 

– Korkeat kustannukset: Kallio, lieju, turve

– Edulliset kustannukset: Moreeni, sora, hiekka, hiesu, savi

 Maaperä vaihtelee varsin paljon alueittain, joten sen huomiointi 
vesihuollon kustannuksissa soveltuu lähinnä yksittäisten 
kohteiden kustannustason arviointiin. 

 Liittymismaksuilla ei kateta koko investointikustannusta

– Tarve kompensoida rakentamisen kustannuksia myös 
korkeampina perusmaksuina.

– Kunnat voivat tukea vesihuoltolaitoksia kalliiden alueiden 
vesihuollon kustannuksissa. 
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 Taajamien ryhmittely

– Taajamissa sijaitsevat verkostot saivat taajaman vyöhykettä 
vastaavan numeron. 

5. HANKKEESSA KEHITETTY MENETELMÄ ALUEJAON LAATIMISEKSI 

Vyöhyke Kuvaus

1
(edullisin)

Keskustaajamat, joissa on tiivis asutus ja verkosto
sekä sellaiset taajamat, jotka ovat vedenottamon ja
sieltä keskustaajamaan kulkevan runkolinjan varrella.
Tällaiset alueet ovat yleensä YKR-taajama-alueita.

2 Satelliittitaajamat, joita varten on rakennettu oma
verkostoyhteys keskustaajamasta ja joissa on tiivistä
asutusta. Tällaiset alueet voivat osin olla YKR-
taajama-alueita.

3 (kallein) Etäiset taajamat / haja-asutusalue, joihin on
rakennettu pitkät siirtolinjat sekä taajamien
ulkopuoliset verkostoalueet. Asutus on harvaa ja
yleensä YKR-taajaman ulkopuolista aluetta.
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 Runkoverkostojen luokittelu 

– Vedenottamolta tai vedenkäsittelylaitokselta 1-vyöhykkeen 
taajamaan johtavat päärunkolinjat määritettiin kuuluvaksi 
vyöhykkeeseen 1. 

– 1-vyöhykkeen taajamasta 2-vyöhykkeen taajamaan johtavat 
runkolinjat määriteltiin kuuluvaksi 2-vyöhykkeeseen. 

– 3-vyöhykkeeseen määritettiin kuuluvaksi kaikki muu kuin 
edellä mainittu verkosto 

– Verkostoille luotiin luokittelun yhteydessä 100 metrin vyöhyke. 
Taajamien ja runkolinjojen vyöhykkeen ulkopuoliset verkostot 
luokiteltiin kuuluvaksi 3-vyöhykkeeseen. 

 Kiinteistöt, jotka voitiin luokitella useampaan kuin yhteen 
vyöhykkeeseen, määriteltiin kuuluvaksi edullisimpaan. 

 Analyysit tehtiin erikseen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoille. 
Koska tavoitteena oli käyttää molemmille verkostoille samoja 
vyöhykkeitä, pyrittiin lopullisissa aluejakoehdotuksissa 
huomioimaan molemmista olennaisimmat seikat.

 Näiden pääperiaatteiden ohella huomioitiin laitoskohtaiset 
erityispiirteet.
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6. ALUEJAON TALOUSTARKASTELU

 Eri osa-alueiden (alueet 1-3 ja koko alue) välisen vesiliiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden selvitys

– laadittiin yksinkertaistetut rahoituslaskelmat (toiminnan ja investointien rahavirtamallinnus), joissa huomioitiin kunkin 
alueen tulot ja menot verkoston koko elinkaaren ajalta

– taloutta tarkasteltiin pitkällä aikavälillä (yli 200 vuotta), jolloin myös verkostojen saneeraukset voidaan huomioida. 

 Verkoston uusinvestoinnit oletettiin tehtävän kokonaisuutena kerralla tarkastelun aloitusvuotena (v. 2019). 
Maksujen lähtötasona olivat kunkin pilottilaitoksen vuoden 2018 todelliset maksut.
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Esimerkki toiminnan ja investointien kumulatiivisesta rahavirrasta 211 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 Alueellisten kustannuserojen huomioiminen maksuissa 
edellyttää perehtymistä toiminta-alueen eri osien 
aluetehokkuuteen ja muihin kustannuksiin vaikuttaviin tekijöihin

– ideaalitilanteessa käytettävä malli huomioi liittyjätiheyden, 
rakennusten tyypin, maaperän olosuhteet sekä 
tämänhetkisten verkostojen ja laitosten sijainnin suhteessa 
liittymiin

– malli voi muuttua merkittävästi uusien runkolinja-
/laitosinvestointien myötä, jos se halutaan päivittää saman 
periaatteen mukaiseksi

 Perusmaksuluokkia ei yhden kunnan alueelle kannata 
muodostaa kovin montaa, jotta määrittely ja laskutus eivät 
mene turhan hankaliksi.

– sopiva määrä esim. 2-3 perusmaksuluokkaa 

– Joillakin alueilla maksujen korotustarve niin suuri, että sitä 
ei voida kokonaan kompensoida alueellisissa maksuissa, 
jottei yksittäisen liittymän perusmaksujen osuus vuotuisista 
maksuista nouse liian korkeaksi.

 Vesihuoltolaitosten toiminta-alueista on saatavilla varsin paljon 
paikkatietoa, jota voidaan hyödyntää osa-alueiden 
kustannustehokkuuden määrittelyssä. 

– osa tiedoista kaikkien saatavilla avoimesta paikkatietodatasta 

– osa tiedoista kunnilla ja vesihuoltolaitoksilla itsellään

– vesihuoltolaitoksilla ei yleensä ole verkostoliittymistä 
luotettavaa/kattavaa paikkatietoa

– kuntien aineistot rakennusten käyttötarkoituksista ei kuvaa 
rakennusten veden tarvetta

– vesihuoltolaitoksilla tarve lisätä digitaalisen tiedon määrää 

 Malli alueellisten kustannusten määrittämiseksi on hyvä alku

– Kuntakohtaiset erityispiirteet tulee aina huomioida 
tarkastelussa. 

– Verkostot, aluejaot, operatiiviset kustannukset jne.
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