
Vesihuollon kestävä talous

Menojen ja tulojen 
tasapaino
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Vesihuoltomaksuilla katetaan 
vesihuollon kulut
Vesihuoltopalvelujen järjestämisestä 
syntyvät kulut tulee kattaa toiminnasta 
perittävillä maksuilla. Kuluja syntyy 
veden hankinnasta ja käsittelystä, 
verkoston rakentamisesta, huollosta ja 
saneerauksesta, veden pumppauksesta, 
jäteveden käsittelystä sekä henkilöstö- 
ja hallintokuluista. Läheskään kaikilla 
laitoksilla maksuja ei ole määritetty 
oikealle tasolle. 

Vesihuollon kulut vaihtelevat suuresti 
laitoksittain, koska esimerkiksi veden 
hankintamahdollisuudet vaihtelevat 
alueittain. Maksut tulee aina määrittää 
oman laitoksen kulujen pohjalta. 

Vesihuollon taloutta tulee suunnitella  
säännöllisesti ja pitkällä aikajänteellä. 
Maksuja määritettäessä varaudutaan 
myös tuleviin investointeihin ja saneera-
ukseen.

Maksut
Käytössä olevat maksutyypit ovat 

• käyttömaksu
• perusmaksu 
• liittymismaksu. 

Laitos voi periä myös muita maksuja 
toimittamistaan palveluista.

Maksut määritetään erikseen talous- ja 
jätevesipuolelle. Talousveden maksu-
tuotoilla katetaan talousveden kuluja 
ja jäteveden maksutuotoilla jäteveden 
kuluja. Mikäli laitos vastaa huleveden 
viemäröinnistä, katetaan aiheutuneet 
kulut hulevesimaksuilla. 

Maksujen määritys tulee tehdä pit-
kän aikajänteen taloussuunnittelun 
pohjalta. Maksut tulee tarkistuttaa 
vuosittain! 

Muuttuvat kulut Kiinteät kulut 

Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut

= käyttökulut = ylläpito- ja hallintokulut

Käsittely ja pumppaus

Osa ylläpito- ja saneerauskuluista
- aineet, tarvikkeet, tavarat
- liiketoiminnan muut kulut

Poistot ja arvonalentumiset

Rahoitustuotot ja -kulut Verot

Osa ylläpito- ja saneerauskuluista
- aineet, tarvikkeet, tavarat
- liiketoiminnan muut kulut
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• Käyttökustannukset jaetaan 
laskutetun talous- tai jäteveden 
määrällä (€/m³).

• Kattavat käytetyn vesimäärän 
mukaan muuttuvat kulut

 ‣ talousveden tuotanto ja  
siirtäminen

 ‣ jäteveden johtaminen ja  
puhdistaminen

• Kattavat osan ylläpito- ja sanee-
rauskuluista

• Ovat samansuuruiset koko 
toiminta-alueella

Käyttömaksut Perusmaksut
• Määritetään kiinteistön tyypin, 

käyttötarkoituksen ja koon tai 
mittarikoon perusteella

• Kattavat kiinteitä kuluja, eivät riipu 
vedenkulutuksesta tai jäteveden 
tuotosta

 ‣ ylläpito- ja hallinnointikulut
• Tulee olla eri alueilla eri suuruisia, 

jos ylläpitokustannukset eroavat
• Suositus käyttö- ja perusmaksu-

kertymien suhteeksi  70 % / 30 %

Liittymismaksut

• Määritetään kiinteistöjen määrän, 
tyypin, käyttötarkoituksen ja koon 
perusteella

• Kattavat alueen vesihuoltoverkos-
ton  rakentamiskulut

• Yleensä kertaluonteinen suoritus
 ‣ Lisäliittymismaksu on mahdollinen 
esim. rakennusta laajennettaessa.

• Maksujen tulee olla erisuuruiset eri 
alueilla. Kustannusvastaavuus! 

Esimerkiksi uusien viemäröitävien 
alueiden liittymismaksut määräy-
tyvät alueen vesihuollon toteutus-
kustannusten pohjalta

Esimerkiksi kemikaalien hin-
nannousun aiheuttama talous-
veden tuotannon tai jäteveden 
käsittelyn kulujen nousu nostaa 
käyttömaksuja

Suuremmat maksut perusteltuja 
esimerkiksi mökkivaltaisella 
aluella, koska verkostoa täytyy 
huuhdella useammin. 
 
Esimerkiksi saneerauksen 
lisääntyminen tai hallintokulujen 
nousu nostaa perusmaksuja
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Esimerkki

Esimerkki

Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksella on käytössään eri suuruisia liittymis-
maksuja, jotka määräytyvät kiinteistön sijainnin mukaan. 

Vesihuollon toteutuksesta aiheutuvat kulut tulisi kattaa alueen kiinteistöjen 
liittymismaksuilla. Eri suuruisia liittymismaksuja voidaan määrittää uusille 
kaava-alueille. Mikäli verkoston toteutus kaava-alueella on kallista, voi kunta 
kompensoida maksuja osallistumalla kuluihin.

Taivassalossa osuuskunnilta ei ole peritty lainkaan liittymis- eikä perusmaksuja. 
Salon kaupunki on tukenut osuuskuntia myöntämällä avustuksia verkostojen 
toteutukseen. Osuuskunnille voidaan rahallisen avustuksen sijaan tarjota tai 
myydä myös asiantuntija-apua (esimerkiksi suunnitelu, valvonta, tarvikkeiden 
varastointi, desinfiointilaitteisto ja -kemikaali, varavoima).

Vesihuoltolaitos voi antaa vesihuolto-osuuskunnille alennuksia esimerkiksi 
liittymis-, käyttö- tai perusmaksuihin. Alennukset ovat perusteltavissa sillä, että 
osuuskunta huolehtii itse verkostonsa toteutuksesta, ylläpidosta ja hoidosta 
sekä talous- ym. hallintokuluista. 

Alennusten myöntäminen on perusteltua varsinkin silloin, jos kuntaomisteinen 
vesihuoltolaitos kattaa verkoston rakennuskuluja liitymismaksujen sijaan käyt-
tömaksuilla. 
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Pitkän aikavälin 
taloudensuunnittelu
Kulujen kehittymistä, investointitarpeita 
ja niiden pohjalta tulokertymän suunnit-
telua tulee tehdä säännöllisesti. Maksu-
ja määritettäessä varaudutaan tulevaan. 

Taloutta tulee suunnitella pitkän aikavä-
lin kuluennusteella, jossa huomioidaan:

• tili- tai tuloslaskelmat edellisiltä
vuosilta erikseen talous- ja jäte-
veden osalta

• tulevat investoinnit ja toimintaan
vaikuttavat muutokset

• liittyjäennuste
• laskutetun veden ja jäteveden

määrät.

Ennusteen perusteella saadaan tasapai-
notettua taloutta, kohdennettua vesi- ja 
jätevesimaksut kuluvastaavasti ja lisät-
tyä perusmaksujen osuutta.

Esimerkki

Kokemäen Vesihuolto Oy laati 
vuonna 2019 kuluennusteen, 
jonka avulla suunniteltiin mak-
sumuutokset vuoteen 2040 asti. 
Maksujen muutoksessa keskityt-
tiin perusmaksujen korotuksiin.

Taloutta tulee  
suunnitella pitkän  
aikavälin kuluennusteella.
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Vesihuollon tulojen 
oikea kohdennus
Laadukas vesihuolto perustuu riittävään 
tulovirtaan, joka kohdennetaan suunnitel-
lusti vesihuollon ylläpitoon ja kehittämi-
seen.

Vesihuoltomaksujen ollessa varma tulon-
lähde, kunnalla on houkutus käyttää tätä 
tuloa muiden palvelujen tuottamiseen. 
Näin ei kuitenkaan ole viisasta toimia. 

Varaamalla maksutulot vesihuollon ra-
kentamiseen ja saneeraukseen pystytään 
turvaamaan laadukas vesihuolto myös tu-
levaisuudessa. Maan alla hitaasti hajoava 
verkosto on jossain vaiheessa kuntatalo-
utta horjuttava  kustannuspommi. 

Viisas kunta tukee  
vesihuoltoa  
– ei päin vastoin!
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Maankäytön suunnittelu ja vesihuolto 
nivoutuvat tiivisti toisiinsa. Suunnitte-
lussa kuullaan asukkaita ja elinkeinoelä-
mää, myös vesihuoltolaitoksen tulisi olla 
mukana keskustelussa. 

Mikäli kunta kaavoittaa asutusta tai 
elinkeinotoimintaa alueille, joiden 
vesihuollon toteutus on tavanomaistsa 
kalliimpaa, kunta voi tukea vesihuolto-
infran rakentamista.

Mikäli kunta haluaa tukea alueelleen 
sijoittuvaa teollisuutta tai muuta 
liiketoimintaa, tulee kunnan kustantaa 
mahdolliset hinnanalennukset. Vesihuol-

tolaitosten taloutta ei tulisi horjuttaa 
elinkeinopoliittisilla toimenpiteillä.  

Vesihuolto-osuuskunnat toteuttavat 
usein verkostoja alueille, joilla kunnalla 
on vesihuollon järjestämisvelvollisuus. 
Monessa kunnassa vesihuollon kehittä-
missuunnitelmassakin on esitetty, että 
joidenkin alueiden vesihuolto toteute-
taan osuuskuntavetoisesti. Tällöin on 
perustelua, että kunta tukee osuus-
kunnan perustamista ja vesihuollon 
toteutusta. Yhtenä tukimuotona voidaan 
käyttääliittymismaksun korvaamista 
osuuskunnalle tai kunnalliselle laitoksel-
le. Tukea voidaan antaa myös asian-
tuntemusta jakamalla tai avustuksen 
muodossa.

Kunta voi tukea vesihuoltopalvelujen tuottamista
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Selvitys vesihuoltolaitosten 
kuluista ja tuloista

Selvitysraportti löytyy ELY-keskusten julkaisuarkistosta 
osoitteesta www.doria.fi.  

Varsinais-Suomen ELY-keskus on teettänyt selvityksen Vesihuoltolaitosten kulut 
ja tulot. Selvityksen tavoitteena oli luoda katsaus vesihuoltolaitosten talouteen ja 
etsiä keinoja talouden ongelmakohtien parantamiseksi. 


