






 

 

  
 
 
 
 

1 KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET JA KUSTANNUSARVIOT 
 

Kustannuslaskennassa käytettiin Fore-kustannuslaskentajärjestelmän yksikköhintoja, 
jotka on muodostettu Espoon, Helsingin ja Vantaan yksikköhintojen keskiarvoista. 
Kaikki tässä suunnitelmassa esitetyt kustannukset on esitetty ilman arvonlisäveroa.  

Kustannukset laskettiin sekä vedenjakelulle että jätevesiviemäröinnille lukuun 
ottamatta kohteita, joille laajennetaan vain jätevesiviemäröintiä (vesijohto jo 
olemassa). Hulevesiviemäriä ei otettu kustannusarvioissa huomioon. Kaikki hinnat 
ovat arvonlisäverottomia.  

Laskentaperusteet ja laskennassa käytetyt haja-asutusalueita koskevat yksikköhinnat 
(Fore-kustannuslaskentajärjestelmästä) on esitetty taulukossa 1. 
 
Taulukko 1: Verkostojen haja-asutusalueita koskevien investointikustannus-
arvioiden laskennassa käytetyt laskentaperusteet ja yksikköhinnat  

Hankeosan laskentaperusteet: putket muoviputkia sisältäen venttiilit ja kaivot, sora-

arina, alku- ja lopputäytöt, kaivantosyvyys vesijohdolla 2,5 m, erittäin routiva 

maaperä, elementtituenta, vietto- ja keräilyverkostoilla asfaltin poisto ja asennus 

Jätevesipumppaamot:  

- uppopumppaamo, maksimivirtaama 20 l/s, pohjamaa pehmeä 8 m, paaluperustus 

- linjapumppaamo (uppomalli), 50 l/s, pohjamaa pehmeä 8 m, paaluperustus  

 
Keskiarvo kaupunkikohtaisista 

hinnoista 
 vesijohto/jäteveden paineviemäri DN150  

 jäteveden viettoviemäri DN250 

 jakelu- & keräilyverkosto: VJ DN150 & JV 

DN200  

yhdyslinja olemassa olevaan verkostoon:  

 VJ DN200 & JV (paineputki) DN200  

 vesistönalitus, VJ DN200, JV DN200 

Pumppaamot: 

 keräilypumppaamo  

 linjapumppaamo  

255 €/m 

303 €/m 

354 €/m 

 

 

360 €/m 

250-500 €/m * 

 

29 000 €/kpl 

41 500 €/kpl 

* ei Foressa, vaihtelee merkittävästi kohteesta riippuen 
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2 ALUSTAVAT KUSTANNUSARVIOT  

Saarikohteiden alustavat verkostojen linjaukset on esitetty kuvassa 1. Edellä esitetyin 
perustein saarikohteille (rakentamis- ja selvitysalueita) laskettiin runkojohtojen 
investointikustannusarviot, jotka on esitetty taulukossa 2.  Kustannusarvioissa ei ole 
otettu huomioon alueiden sisäisten verkostojen rakentamista.  

HSY:n investointiohjelmassa on varattu koko pääkaupunkiseudun vesihuollon 
kehittämishankkeisiin ns. haja-asutusalueille 1,5 M€ vuodessa. Määrärahan 
kasvattamiselle on painetta, jotta haja-asutusalueiden vesihuolto saadaan 
pääkaupunkiseudulla hoidettua kaupunkien toivomassa aikataulussa.  

 
Kuva 1 Saarikohteiden putkilinjaukset 
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Taulukko 2: Investointikustannusarviot  

  
Runkoyhteys 

[m] 
Kaavoitukseen perustuva 
käyttäjämäärä (AVL) * 

Investointi-
kustannusarvio 

(alv 0 %) 
Vasikkasaari  
(asemakaava) 1950 150 (51 kesämajaa) 550 000 - 1 100 000 € 
Vartiosaari 
(osayleiskaavoitus 
käynnissä) 1990 

 
550 000 - 1 100 000 € 

Itäinen saaristo (Asemakaavoitus käynnissä) 
Villinki - Iso Villasaari 1370 500 400 000 - 800 000 € 
Iso - Villasaari- 
Karhusaati 170 100 100 000 - 200 000 € 
Karhusaari-Kivisaari 490 100 145 000 - 290 000 € 
Kivisaari - Satamasaari 440 100 135 000 - 270 000 € 
Satamasaari - Iso Liluoto 470 60 140 000 - 280 000 € 
Iso - Itäinen Liluoto 160 7 65 000 - 130 000 € 
Itäinen Liluoto- Kallahti 1710 

 
450 000 - 900 000 € 

Iso Leikosaari- Santinen 720 80 200 000 - 400 000 € 
Santinen - Iso Liluoto 1030 40 280 000 - 560 000 € 
Itäinen Saaristo yhteensä: 6560  1 915 000 - 3 830 000€ 
    
Yhteensä 10 500 1137 3 015 000- 6 030 000 € 

* käyttö pääosin kausiluonteista  







 

 

  
 
 
 
 

VESIOSUUSKUNTIEN KEHITTÄMISTARPEET JA MAHDOLLISET 
YHTEISTOIMINTAMALLIT  
Vesiosuuskuntien ja -yhtymien kehittämistarpeita  

Vesiosuuskunnat toimivat usein vapaaehtoisvoimin ja vastuuhenkilöillä ei ole 
välttämättä riittävää tietoa ja kokemusta osuuskunnan (vesihuoltolaitoksen) 
hallinnosta, vastuista ja velvoitteista tai verkostojen rakennuttamisesta ja 
kunnossapidosta. Vesiosuuskuntien toiminnassa voi olla esimerkiksi seuraavia 
ongelmia: 

 Osuuskunnan käynnistys- ja laajennusvaiheessa ei ole riittävästi tietoa ja taitoa 
suunnittelu- ja hankintaprosessien läpiviemiseen 

 Rakentamisen laadun valvonta sekä toteutettujen järjestelmien dokumentointi 
voi olla puutteellista  

 Verkostojen käytössä ja kunnossapidossa voi olla merkittäviä haasteita, koska 
se vaatii resursseja ja erityisosaamista eikä ostopalvelua ole aina saatavilla 

 Suuren vesiosuuskunnan hallinnointi ja vastuiden sekä velvoitteiden 
hoitaminen vaatii vastuuhenkilöiltä paljon aikaa ja tietotaitoa, sopivia 
henkilöitä on harvassa  

 Osuuskunnan vastuuhenkilöiden vaihtuminen vähentää tietotaitoa ja uusien 
henkilöiden löytäminen on erittäin vaikeaa  

 Saneerausvaiheessa voi tulla haasteita, jos alkuperäisen rakentamisen laadussa 
on puutteita tai dokumentointi on vajavaista 

 Lisärakentaminen haja-asutusalueille saattaa aiheuttaa verkostojen kapasiteetin 
nostotarvetta ja sitä kautta osuuskunnalle merkittäviä lisäkustannuksia 

 Osuuskunnat kokevat, että heidän asiantuntemuksensa ei aina riitä hoitamaan 
mm. kaikkia viranomaisten vaatimia toimenpiteitä ja selvityksiä. 

 Mahdollisia yhteistoimintamalleja 

Ongelmien minimoimiseksi pitäisi sopia yhtenäisistä periaatteista, miten 
vesiosuuskuntien kanssa toimitaan. Mahdollisia toimintamalleja osuuskuntien 
toiminnan kehittämiseksi ovat esimerkiksi yhteistyö vesihuoltolaitoksen (HSY) 
kanssa, isännöintipalvelu ja kunnallisen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 
laajentaminen vesiosuuskunnan alueelle:  

Toimintamalli 1: Yhteistyö HSY:n ja kaupungin kanssa:  

Yhteistyö voi sisältää koulutusta, tiedonvaihtoa tai erikseen sovittavia käytännön 
järjestelyjä, kuten rakennuttamispalveluita, laskutuspalveluita ja varallaolopalvelua.  

Vaikutukset:   

 HSY:n osaamista voidaan jakaa osuuskunnalle 
 HSY:n henkilöstö pysyy ajan tasalla osuuskuntien tilanteesta 
 osuuskunta voi saada myös tukea ja neuvoja kunnalta 
 uusien osuuskuntien ja verkostolaajennusten osalta voidaan varmistaa 

yhtenäiset mitoitus- ja suunnitteluperusteet 
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Toimintamalli 2: Osuuskunta käyttää isännöintipalvelua:  

Vesihuolto-osuuskunta voi käyttää yksityistä palveluntarjoajaa vaihtoehtona 
yhteistyölle kunnallisen vesihuoltolaitoksen kanssa. Tällöin ulkopuolinen yritys hoitaa 
suurimman osan tehtävistä.  
Vaikutukset  

 mahdollisuus parantaa toiminnan tehokkuutta 
 palvelut voidaan kytkeä myös muihin toimintoihin 
 kilpailutus vaatii tilaajalta lisätyötä ja osaamista 
 jos palveluntarjoajaa vaihdetaan, voidaan menettää osaamista 
 tilaajalta vaaditaan myös asioiden tuntemusta, palvelut eivät välttämättä kata 

kaikkia toimintoja 

 palveluiden saatavuus ja hinnoittelu voivat rajoittaa 

Toimintamalli 3: HSY:n toiminta-alue laajenee osuuskuntien alueelle (esim. 
maankäytön ja kaavoituksen muuttuessa): 

Vaikutukset  
 Omaisuudenhallinta paranee 
 HSY pystyy paremmin kehittämään toimintaa pitkäjänteisesti  
 kustannukset voivat nousta lyhyellä aikajänteellä   

Muu mahdollinen tuki ja avustukset vesihuolto-osuuskunnille  
Vesihuoltohankkeiden tukemisen edellytyksiä ja tuettavia hankkeita koskevista 
periaatteista säädetään laissa vesihuollon tukemisesta (686/2004). 
Vesihuoltoavustuksiin sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) 
säädetään.  Vesihuoltotoimenpiteitä voidaan tukea myöntämällä toimenpiteen 
toteuttamiseen avustusta (vesihuoltoavustus) tai toteuttamalla hanke valtion työnä. 
Tuki rahoitetaan valtion talousarviossa tarkoitusta varten myönnettävistä 
eritysmäärärahoista tai Euroopan yhteisön varoista. Tuen myöntävät alueelliset 
elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset niille tätä varten myönnettyjen 
määrärahojen puitteissa.  Vesihuoltoavustusta voidaan myöntää yksityiselle 
kiinteistölle, vesihuoltoa varten perustetuille osuuskunnille ja yhtymille sekä kunnille. 
Vesihuoltoavustuksen suuruus riippuu kulloisenkin vuoden määrärahoista. Valtion 
vesihuoltotyöt ovat suurehkoja syöttö-, yhdys- tai merkittäviä haja-asutusalueen 
runkojohtoja tai siirtoviemäreitä. 

Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK) on vesiosuuskuntien oma etu- ja 
palvelujärjestö. Yhdistys edistää osuuskuntien välistä yhteistyötä ja tarjoaa jäsenilleen 
mm. neuvontaa, koulutusta ja erilaisia palveluita toiminnan tueksi. Yhdistys järjestää 
yhteistyössä alan yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa koulutusta 
vesiosuuskuntia kiinnostavista aiheista. Koulutusta järjestetään sekä alueellisesti että 
valtakunnallisesti.  

Myös Vesilaitosyhdistykseltä (VVY) on mahdollista saada tukea vesiosuuskunnille. 
VVY on vesihuoltoalan yhteistyöjärjestö, joka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten 
toimintaedellytyksiä. VVY tarjoaa monipuolista koulutusta sekä neuvoo VVY:n 
varsinaisia jäseniä (puhelimitse, sähköpostilla, antaa kirjallisia lausuntoja). VVY:n 
varsinaisia jäseniä voivat kunnallisten vesihuoltolaitosten lisäksi olla 
oikeustoimikelpoiset vesihuoltolaitokset kuten osakeyhtiöt ja osuuskunnat.  
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Vesihuollon toiminta-alue:  

Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan talousveden jakelusta ja 
jätevesiviemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Toiminta alue ei koske 
hulevesiviemäröintiä.  

 

Ehdotus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentumisesta 2014:  

Määrävuoteen mennessä vesihuoltolaitos tarjoaa alueelle vesihuoltopalvelut 
yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. 

 

 

Kaavoitukseen perustuva vesihuollon rakentamisalue -2014: 

Vesihuoltoverkostoja rakennetaan asemakaavoitetuille alueille kaupungin määrittämässä 
aikataulussa muun infran rakentamisen yhteydessä, arvioitu toteutus vuoteen 2014 
mennessä. 

 

 

Kaavoitukseen perustuva vesihuollon rakentamisalue 2015-2022: 

Vesihuoltoverkostoja rakennetaan asemakaavoitetuille alueille kaupungin määrittämässä 
aikataulussa muun infran rakentamisen yhteydessä, arvioitu toteutus vuosina 2015-2022. 

 

 

Selvitys- ja rakentamisalue – 2022: 

Alueelle laaditaan maankäytön suunnitelmia. Yleiskaavoitus on työn alla. Alueen sisällä 
tulee rakentaminen alkamaan vuoteen 2022 mennessä, jota ennen tulee 
vesihuoltopalvelujen tarjonta saattaa alueelle.   

 

 

Vesihuollon kehittämisalue -2022: 

Talousveden jakelu- ja jätevesiviemäriverkostoja laajennetaan alueelle vuoteen 2022 
mennessä. Taajama- tai haja-asutustyyppinen alue, jossa ei ole eikä ole suunnitteilla 
asemakaavoitusta. Vesihuoltoverkoston laajentaminen perustuu vesihuollon tarpeeseen, 
joista tärkeimmät ovat suurehkon asukasjoukon tarve, terveys- ja/tai ympäristösyyt.  

 

 

Selvitysalue ennen seuraavan vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimista 
vuoteen 2017 mennessä  

Alueilla on jo nykyisin rakennettuja vesihuoltoverkostoja.  Vesihuollon nykytila, tarve ja 
ratkaisut selvitetään seuraavaan kehittämissuunnitelman päivittämiseen mennessä, kun 
alueesta on saatu paremmat taustatiedot.  

 

 

Vesihuollon selvitysalue: 

Asemakaavoitettu haja-asutustyyppinen reuna-alue, jonka vesihuollon toteuttamistapa ja 
ajankohta riippuvat vesihuollon tarpeesta, maankäyttötoimintojen kehittymisestä ja 
vesihuollon kustannuksista.   
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