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Vesihuollon kehittämissuunnitelma
• Nykyisin vapaaehtoinen suunnitelma, mutta lakisääteisesti 

kunnan tulee edelleen kehittää vesihuoltoa
• Suunnitelma voi olla vapaamuotoisempi ja palvella juuri kunkin kunnan 

omia tarpeita
• Tavoitteena tehdä tiivis päivitys vuonna 2015 valmistuneeseen edelliseen 

kehittämissuunnitelmaan, jota voi päivittää esim. 2-3 vuoden välein
• Kunnan strategia vesihuollon kehittämisestä

• Tavoitteiden asettaminen vesihuollon eri osa-alueille
• Vedenhankinta
• Talous-, jäte- ja hulevesiverkostot
• Jätevedenkäsittely
• Hallinto ja talous

• Ei ole oikeusvaikutteinen sitova asiakirja, vaan vesihuollon        
suunnittelua ja toteutusta ohjaava väline.
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Vesihuolto valtakunnallisesti
• Vedenkulutus laskee ja maksuja joudutaan nostamaan
• Omaisuudenhallintaan ja saneerausvelan lyhentämiseen tulisi 

panostaa entistä enemmän
• Häiriötilanteisiin varautumista tulisi parantaa
• Kansallinen vesihuoltouudistus tulossa

• Tavoitteena on luoda yhteinen ohjelma, johon kootaan vesihuoltoalan 
uudistamiseksi tarvittavat ohjauskeinot ja toimenpiteet, joilla 
varmistetaan kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja 
laadukas vesihuolto.

• Keinoina vesihuoltolaitosten rakennemuutos eli laitosten yhdistymiset tai 
ulkopuolisen operoinnin, isännöinnin tai ison vesihuoltolaitoksen 
tarjoamien palvelujen käyttö, jotta riittävä osaaminen ja 
resursointi voidaan varmistaa.
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Hollolan vesihuollon nykytilanne
• Liittyjämääräarvio 18 500 asukasta eli 79 % väestöstä
• Kunnan erillisen taseyksikön liikevaihto noin 4,2 milj. € 
• 4 käytössä olevaa vedenottamoa + kuntayhtymän 3 ottamoa
• 1 vesitorni ja 5 paineenkorotusasemaa
• Jätevedet käsitellään pääosin Lahdessa. 

Hämeenkoskella on oma jätevedenpuhdistamo ja 
Laitialassa pienpuhdistamo

• Vesihuoltoverkostoa
• 351,6 km vesijohtoa
• 307,5 km jätevesiviemäriä
• 84,7 km hulevesiviemäriä
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Vesihuollon toteuttamisen nykytilanne
Hollolan kunta/vesihuoltolaitos (omana työnä):
• Vesihuollon laitosten ja verkostojen omistus sekä investointien 

suunnittelu, toteuttaminen ja rahoitus
• Vesimaksuista ja toiminta-alueista päättäminen
• Kehittäminen ja ohjaus
Lahti Aqua Oy (konsessiosopimuksen perusteella):
• Vesihuoltotoiminnan operointi
• Asiakkuuksien hallinta
• Omaisuuden hallinnan tehtäviä
Hollolan -Lahden vesilaitoskuntayhtymä (tukkuvesilaitos):
• Lahden ja Hollolan yhteisomistuksessa oleva                                

vedentuotantoon erikoistunut toimija, joka toimittaa 
talousvettä osakkailleen. 
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Tavoitteet ja niiden saavuttaminen
• Talousveden laatu täyttää vaatimukset ja tavoitteet

• Vedenottamoiden ja –käsittelyn toimintavarmuuden ylläpitäminen
• Kaikki laatuvaatimukset ja -tavoitteet on saavutettu lukuun ottamatta Laitialan

muutaman kiinteistön käyttämää vettä, jonka rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat 
ylittäneet toisinaan laatutavoitteet. Laitokseen investoitu paljon suhteessa 
käyttäjämäärään.

• Kyselytutkimuksissa saatu erinomaiset tulokset

• Hyvä veden toimitusvarmuus
• Riittävä vesijohtoverkostojen kunnossapito ja saneeraus vedenjakelun 

toimintavarmuuden ylläpitämiseksi
• Äkillisiä putkirikkoja oli 3 kpl vuonna 2018, mikä on vähän
• Ei ole ollut yhtään yli 12 tunnin keskeytystä, joka tulisi vesihuoltolain mukaisesti 

määritellä virheeksi ja tulee antaa hinnanalennus asiakkaille
• Vedenjakelun keskeytyksiä on ollut noin 5 kpl vuodessa. Keskeytyksiä tulee esim. uusia 

vesiliitoksia tehtäessä. Kesto on ollut noin 2-4 h/kpl ja vaikutusalue pieni. Näistä Lahti 
Aqua Oy tiedottaa etukäteen asiakkaista. 

• Kyselytutkimuksissa saatu erinomaiset tulokset
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Tavoitteet ja niiden saavuttaminen
• Jätevesiviemäreiden hyvä toiminta

• Riittävä kunnossapito ja saneeraus toimintavarmuuden ylläpitämiseksi
• Vuotovesien eli laskuttamattomien viemärivesien osuuden vähentäminen
• Äkillisiä viemäritukoksia oli 9 kpl vuonna 2018, mikä on vähän  
• Asiakkaalle korvattavia vahinkoja esim. kellari- ja muita viemäritulvia on tiedossa yksi pieni tapaus 

vuodelta 2018 
• Herralan siirtoviemärin varrella Nostavalla on hajuhaittoja, joiden vähentämiseksi on toteutettu 

useita hallintatoimenpiteitä. Hajuhaitat johtuvat liian vähäisestä jätevesimäärästä viemärissä, koska 
Kärkölän ja Orimattilan Hennan alueen jätevesiä ei vielä johdeta siirtoviemärissä Lahteen.

• Kyselytutkimuksissa saatu hyvät/erinomaiset tulokset

• Hulevesiviemäreiden hyvä toiminta
• Kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vesihuoltolaitos vastaa asemakaava-alueiden 

hulevesien viemäröinnistä määritellyllä huleveden viemäröintialueella. Kunta vastaa muista 
hulevesijärjestelmistä esim. viivytys- ja imeytysaltaat, ojat sekä tierummut

• Vuonna 2018 hulevesiviemäreissä ei ole ollut vahinkoja
• Kyselytutkimuksissa saatu kohtuullisen hyvät tulokset
• Rankkasateet ja niiden aiheuttamien tulvien julkisuus lisääntyneet

• Jätevedenpuhdistamoiden toiminta täyttää lupaehdot
• Hämeenkosken ja Lahden puhdistamot täyttäneet kaikki lupaehdot
• Laitialan pienen jätevedenpuhdistamon saneeraamistarve
• Kyselytutkimuksissa saatu erinomaiset tulokset
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Tavoitteet ja niiden saavuttaminen
• Vesihuollon toimiva ja riittävä tiedotus

• Lahti Aqua Oy vastaa Hollolan vesihuollon tiedotuksesta. Osoitteesta www.lahtiaqua.fi löytyy esim. hinnasto, 
vedenlaatutiedot ja toiminta-alue. Hollolan tiedot sisältyvät myös Lahti Aqua Oy:n vuosikertomukseen

• Hollolan kunta/vesihuoltolaitos tiedottaa erikseen mm. kunnan vesihuoltoon liittyvistä päätöksistä (www.hollola.fi) 
• Vesihuollon tunnusluvut kirjataan valtakunnalliseen VEETI-tietojärjestelmään. Keskeisimpiä tunnuslukuja 

tarkastellaan vuosittaisessa vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksessa, mikä sisältyy kunnan tilinpäätökseen. 
Hollolan vesihuollon tunnuslukuja voi vertailla valtakunnallisiin keskiarvoihin myös osoitteessa www.vesi.fi

• Kyselytutkimuksessa Hollolan tiedotus yleensä on saanut vertailukuntien heikoimmat tulokset. Vastaajista alle 50 %:n 
mielestä tiedotus on toiminut hyvin.

• Häiriötilanteiden hallinta ja kattava tiedottaminen
• Häiriötilanteiden varalle on laadittu varautumissuunnitelma ja riskitarkastelu. Niiden suositusten mukaisia 

hallintatoimenpiteitä toteutetaan järjestelmällisesti
• Lahti Aqua Oy tiedottaa häiriötilanteista lähettämällä tekstiviestin vaikutusalueen asukkaille ennakkohuolloista, 

häiriöistä sekä työmaavaiheista. Lisäksi häiriötilanteista tiedotetaan Lahti Aquan Oy:n verkkosivuilla sekä 
somekanavissa. 

• Laajemmissa häiriötilanteissa Hollolan kunta/vesihuoltolaitos on varautunut tiedottamiseen yhteistyössä 
terveydensuojeluviranomaisten ja Lahti Aqua Oy:n kanssa

• Kyselytutkimuksessa häiriötilanteiden tiedotus on saanut vesihuollon heikoimmat tulokset. Vastaajista alle 40 %:n 
mielestä tiedotus on toiminut hyvin.

• Vesihuollon hyvä ja asiantunteva asiakaspalvelu
• Lahti Aqua Oy vastaa Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelusta
• Yhteydenottoja tulee myös Hollolan vesihuoltopäällikölle
• Kyselytutkimuksissa asiakaspalvelu on saanut pääosin hyvät tulokset
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Tulokset ja tavoitteet asukaskyselyissä

Kyselyiden tulokset 2018 2019 max Tavoite

Veden laatu kokonaisuutena 4,81/ 
9,24

4,74/
9,19

5/
10

säilyy erinomaisena 
(≥4,7/9)

Toimitusvarmuus 4,71/ 
9,04

4,70/ 
9,12

5/
10

säilyy erinomaisena 
(≥4,7/9)

Jätevesiviemäreiden toiminta 4,74/ 
8,5

4,7/ 
8,62

5/
10

säilyy erinomaisena 
(≥4,7/8,5)

Tiedotus yleensä 3,17/ 
8,01

3,34/ 
8,29

5/
10

säilyy hyvänä/tulos 
paranee (≥3,2/8,0)

Asiakaspalvelu (WACSI-kyselyssä 
sisältää myös veden hinnan)

3,64/ 
8,32

3,66/ 
8,5

5/
10

säilyy hyvänä/tulos  
paranee (≥3,6/8,3)

FCG –tutkimus on kunnan tilaama yhdyskuntateknisten palvelujen kysely, max 5 p
WACSI on Lahti Aqua Oy:n tilaama vesihuollon asiakastyytyväisyystutkimus, max 10 p
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Tunnusluvut ja niiden kehittyminen

* Hinnastomuutos 1.4.2019 alkaen
** Hinnastomuutos 1.6.2020 alkaen. Liittymismaksu on nykyisin taseeseen vieraana pääomana kirjattavaa. 1.6.2020 alkaen muuttuu 
palautuskelvottomaksi tulokseksi, jolloin maksu muuttuu verolliseksi ja tuloksesta vähennettävä 24 % alv. 

2018 2019 Ennuste 
2020 Trendi/Tavoite

Laskutettava vesimäärä (1000 m³/v) 872 840 810 Laskee

Veden käyttömaksu (€/m³, alv. 0 %) 1,54 1,57* 1,57 Säilyy ennallaan

Vesimaksutulot (milj.€/v) 1,34 1,30* 1,27 Laskee

Laskutettava jätevesimäärä (1000 m³/v) 830 816 800 Laskee

Jätevesimaksu (€/m³, alv. 0 %) 2,52 2,57* 2,57 Säilyy ennallaan

Jätevesimaksutulot (milj.€/v) 2,09 2,09* 2,06 Laskee

Perusmaksutulot (milj.€/v) 0,65 0,75* 0,81** Nousee maltillisesti

Liittyjäkiinteistöjen määrä (kpl) 4480 4513 4550 Nousee maltillisesti

Liittymismaksut** (milj.€/v) 0,36 0,48 0,3** Säilyy ennallaan

Tulot yhteensä (milj.€/v, liittymismaksut tuloa 
vasta 1.6.2020 alkaen)

3,9 4,14 4,4 Nousee maltillisesti
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Toiminnalliset tunnusluvut ja tavoitteet

Huom! Hollolan vuoden 2019 verkostopituuksiin on sisällytetty myös tonttijohdot, jolloin verkostopituuteen suhteutetut tunnusluvut eivät ole 
suoraan  vertailukelpoisia vuoden 2018 vastaaviin. Toiminnallisten tavoitteiden raja-arvot vastaavat pääosin valtakunnallisen 
Vesilaitosyhdistyksen määrittämiä tavoitearvoja. Vesilaitosyhdistyksen ”vesihuollon tila”-raportin mukaan Hollolan tunnusluvut ovat hyvällä 
tasolla, laskuttamattomien talous- ja jätevesimäärien osalta on kuitenkin parantamisen varaa. 

2018 2019 Tavoite Valtakunnallinen 
keskiarvo 2018

Talousveden laatuvaatimusten ja  -tavoitteiden saavuttaminen (%) 100 100 Saavutetaan kaikki 100 99,9

Vesijohdon äkilliset putkirikot (kpl/100 km) 1,99 1,14 Säilyy hyvällä tasolla <5 4,8

Laskuttamaton vesimäärä suhteessa verkostoon pumpattuun eli ns. 
vuotovesiprosentti (%) 17 17 Paranee hyvälle tasolle 

10-15 18

Laskuttamaton vesimäärä suhteessa vesijohtopituuteen (m³/d/km) 1,6 1,4 Säilyy hyvällä tasolla <2 0,88

Tukokset viemäriverkostossa (kpl/100 km) 3,2 1,6 Säilyy hyvällä tasolla <5

Laskuttamattoman jätevesimäärä suhteessa käsiteltyyn jäteveteen 
eli ns. viemärin vuotovesiprosentti (%) 38,8 35 Paranee tasolle  <35 37

Laskuttamattoman jätevesimäärä suhteessa viemäripituuteen 
(m³/d/km) 5,6 4,1 Säilyy hyvällä tasolla <9

Jätevedenkäsittelyn lupavaatimusten täyttäminen (%, Hämeenkoski) 100 100 Saavutetaan kaikki 100 91,6
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Toiminnalliset ja taloudelliset tunnusluvut

Huom! Hollolan vuoden 2019 verkostopituuksiin on sisällytetty myös tonttijohdot, jolloin verkostopituuteen suhteutetut tunnusluvut 
eivät ole suoraan  vertailukelpoisia vuoden 2018 vastaaviin. Tavoitteiden raja-arvot suuntaa-antavia
Valtakunnallisina keskiarvoina on käytetty pääosin VEETI ja Venla –tietojärjestelmien raporttien tietoja vuodelta 2018 

2018 2019 Tavoite
(Lahden taso 2018)

Valtakunnallinen 
keskiarvo 2018

Veden ominaiskäyttö (l/as/d) 155 150 Säilyy ennallaan (Lahti 188) 196

Vesijohtoverkoston uusiutumisaika (vuotta) 371 790 Laskee <100 (Lahti 124) 736

Vesijohdon verkostopituus suhteessa liittyjämäärään 
(m/asukas) 16,3 19 Laskee maltillisesti (Lahti 

7,1)
47

Vesijohtoverkoston tuottavuus (myyty m³/m) 2,9 2,4 Säilyy ennallaan 3,5

Jätevesiverkoston uusiutumisaika (vuotta) 256 2365 Laskee <100 (Lahti 238) 513

Toimintakate/liikevaihto (%, kannattavuus) 41 47 Nousee maltillisesti (≤50) 40-50

Toiminnan tuotot/toiminnan kulut (%) 169 183 Nousee (Lahti 152 ) 244

Toimintakustannukset/talousvesimäärä (€/m³) 2,75 2,69 Laskee/säilyy ennallaan 
(Lahti 2,89)

2,43

Investoinnit/liikevaihto (%) 50 47 Laskee/säilyy ennallaan 30 – 50

Omakotitalon vesihuoltomaksujen vertailuhinta 6,98 7,25 Nousee maltillisesti 5,96
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Vesihuoltolaitoksen toimintaedellytysten 
parantaminen

• Lahti Aqua Oy:n konsessiosopimuksen neuvottelut
• Nykyinen sopimuskausi loppuu vuoden 2022 lopussa. Sopimuksen 

jatkoneuvottelut käydään vuoden 2020 aikana.
• Liittymisvelvollisuuden toimeenpano jo rakennettujen verkostojen varsilla

• Opinnäytetyön tekeminen liittymättömien kiinteistöjen selvittämiseksi ja 
priorisoimiseksi vuonna 2020 ympäristönsuojelun ja vesihuoltolaitoksen 
yhteistyöprojektina.

• Toiminta-alueen päivitys vastaamaan yhdyskuntakehitystä
• Sisällytetään uudet asemakaava-alueet sekä jo rakennettujen 

vesihuoltoverkostojen alueet, jotka tilastollista taajamaa esim. Parinpellon ja 
Lintumäentien alueet

• Supistaminen alueilla, joilla yhdyskuntakehitys ei ole toteutunut, eikä 
vesihuoltolaitoksen  ole kannattavaa rakentaa vesihuoltoverkostoja

• Kunnan hyväksyttäväksi vuoden 2020 aikana
• Investointien priorisointi
• Vesihuoltomaksujen päivitys tarpeen mukaan

• Perusmaksun nostaminen suhteessa käyttömaksuihin
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Opinnäytetyö liittymättömien kiinteistöjen 
selvittämiseksi ja priorisoimiseksi
• Paikkatietotarkasteluna tehdyn selvityksen mukaan vesihuollon toiminta-alueella:

• 245 asuin- tai loma-asuntoa liittymättä jo rakennettuun jätevesiviemäriin
• 230 asuin- tai loma-asuntoa liittymättä jo rakennettuun talousvesijohtoon
• 89 asuin- tai loma-asunnolla ei vielä ole mahdollisuutta liittyä vesihuoltoon

• Liittymättömille kiinteistöille on tehty ympäristöriskianalyysi, jota hyödyntämällä 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi lähestyä ja myöhemmin tarvittaessa 
velvoittaa kiinteistön liittymään vesihuoltolaitoksen verkostoihin

• Analyysissä liittymättömille kiinteistöille on annettu ”riskipisteet” sen mukaan, sijaitseeko 
se pohjavesi- ranta- ja/tai tiheästi rakentuneella taajama-alueella. Lisäksi on huomioitu 
vedenottamot ja uimarannat sekä ns. YKR-taajaman lievealueet. 

• Eniten pisteitä saaneet kiinteistöt tulisi ensisijaisesti saada liittymään vesihuollon 
verkostoihin. 

• Lisäksi vesihuoltolaitos voi selvityksen perusteella arvioida paremmin, mille 
vielä rakentamattomille toiminta-alueen osille olisi tarpeen rakentaa 
vesihuoltoverkostot, kun alueen tuleva maankäyttö otetaan huomioon. 

• Liittymisvelvollisuuden toimeenpano on tärkeää ympäristönsuojelun 
ja vesihuollon talouden näkökulman lisäksi kuntalaisten 
tasa-arvoisena kohteluna 
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Varautuminen häiriötilanteisiin

Kunnan valmiussuunnitelma

Vesihuollon varautumissuunnitelma

Talousveden 
valvontatutkimusohjelma

WSP (työkalu talousveden riskien 
hallintaan)

Hallintatoimenpiteiden suunnitelma, 
toimintakortit häiriötilanteille

Veden laadun ja pohjavesialueiden 
tarkkailut sekä suojelusuunnitelma

Jätevedenpuhdistamon 
riskienhallintasuunnitelma

SSP (työkalu jäteveden viemäröinnin ja 
käsittelyn riskien hallintaan)

Hallintatoimenpiteiden suunnitelma, 
toimintakortit häiriötilanteille

Jätevedenpuhdistamon ja 
purkuvesistön tarkkailut 

Pelastuslaitoksen 
sammutusvesisuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon 
valmiussuunnitelma

Säännöllisesti 
päivitettävät 
varautumisen 
suunnitelmat ja 
asiakirjat
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Varautumisen kehittäminen
• Vesihuollon varautumissuunnitelman ajan tasalla pitäminen
• Häiriötilanteiden hallinnan harjoittelu
• Riskikartoitusten (WSP/SSP) mukaisten hallintatoimenpiteiden seuranta ja 

toteuttamisen jatkaminen esim.
• Vedenottamoiden suojaaminen 
• Kukkilan vesijohdon runkolinjan kahdentaminen

• Talousveden laadun valvonnan tehostaminen kattamalla laaja 
vesijohtoverkosto entistä paremmin  

• Omaisuudenhallinnan kehittäminen 
• Olemassa olevien laitoksien ja verkostojen kunnossapito, saneeraaminen ja toiminnan 

kehittäminen, jotta voidaan  ylläpitää nykyinen palvelutaso
• Tiedonhallinnan kehittäminen, omaisuuden kunnon ja suorituskyvyn arviointi

• Lahti Aqua Oy arvioi kunnan vesihuolto-omaisuuden kuntoa ja antaa suositukset 
• Tavoitteiden asettaminen ja kustannusvastaavuus
• Riskienhallinta, omaisuudenhallinnan suunnitelmat
• Taloussuunnittelu
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Vedenhankinnan toimintavarmuus
• Vedenhankinta perustuu pohjavedenottamoihin

• Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma päivitetään vuosina 2020-2021
• Pohjavesien laadun ja määrän turvaamiseksi tarkkailun yhteistyötä ja kokonaisvaltaisempaa hallintaa kehitetään 

• 80 % vedestä ostetaan Hollolan – Lahden Vesilaitoskuntayhtymältä Salpakankaan, Kirkonkylän ja Herralan 
vedenjakelualueille

• Kirkonkylällä ja Herralassa on varavedenottamot, joita on saneerattu toimintavarmuuden parantamiseksi. 
Herralan vedenottamon vedenlaadun riskinä on pintavesien tulviminen. 

• Salpakankaalle on mahdollista johtaa häiriötilanteessa vettä Lahdesta, mutta myös alueen oman 
varavedenottamon, Salpa-Mattilan kunnostamista harkitaan.

• Vesikansan aluetta palvelee Kukkilan vedenottamo. Häiriötilanteessa vettä on mahdollista johtaa 
Lahdesta. Myös Asikkalan puolelle on pienehkö yhdysvesijohto, mutta veden johtaminen edellyttää 
paineenkorotusaseman rakentamista. Vesikansan alueen vedenhankintaa voidaan kehittää rakentamalla 
Kukkilan vedenottamolle uusi kaivo tai pidemmällä tähtäimellä  alueen vedenkulutuksen noustessa 
Paimelanvuoren vedenottamo.

• Hämeenkosken alueella on Kellolanlähteen ja Ojastenmäen vedenottamot. Häiriötilanteessa vettä voidaan 
johtaa Vesilaitoskuntayhtymän vedenottamoista kirkonkylän jakelualueelle. Ojastenmäen ja kirkonkylän 
välillä on yhdysvesijohto, mutta veden johtaminen edellyttää paineenkorotus-/alennusaseman 
rakentamista.

• Laitialassa on pieni, muutamaa kiinteistöä palveleva vedenottamo
• Verkostojen latva-alueilla, joilla ei ole kuin yksi vedenjakelun suunta, tulee mahdollisen häiriötilanteen 

vedenjakelu toteuttaa tarvittaessa säiliöautolla tms.
• Vedenhankinnan varmuus on hyvä, mutta sen kehittäminen on suositeltavaa.
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Investointitarpeet
Tulevina vuosina paljon uus- ja saneerausinvestointitarpeita
• Keskimäärin noin 3 milj.€/vuosi, mikä ylittää selvästi vesihuoltolaitoksen 

taloudelliseksi kantokyvyksi arvoidun investointimäärän 2,5 milj.€/vuosi, 
• Jo olemassa olevien vesihuoltoverkostojen ja laitteistojen saneeraustarpeeksi 

on arvioinut 2,5 milj.€/vuosi
• Suuria uusia investointitarpeita

• Uudet, nykyisiin vesihuoltoverkostoihin helpohkosti liitettävät asemakaava-alueet        
0,5-1,4 milj.€/vuosi, esim. Lehtoranta, Kiventöyryntie, Hirvimäki

• Kehätien varsi/Nostava (toteutus vaiheittain riippuen alueen kehittymisestä, 
runkolinjat yhteensä noin 4,5 milj.€)

• Messilä (toteutus vaiheittain riippuen alueen kehittymisestä, runkolinjat 0,5…4 milj.€)
• Miekkiö (toteutuessaan vaatii yhteydet Lahdesta, runkolinjat noin 1,5 milj.€)

• Vesihuoltolaitoksen muut investointeja kaipaavat kehittämistarpeet
• Häiriötilanteisiin varautumisen toimenpiteet 100…500 t€/vuosi
• Verkostojen rakentaminen toiminta-alueelle, josta ne vielä puuttuvat 

50…300 t€/vuosi
• Haja-asutuksen vesihuolto 0…400 €/vuosi
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Vesihuoltolaitoksen hinnasto ja talous
• Vesihuoltolain mukaisesti liittyjiltä perittävien maksujen tulee 

kattaa vesihuoltotoiminta ja uusinvestointien lisäksi myös 
saneeraukset pitkällä aikavälillä.

• Hollolan maksut ovat jo selvästi keskimääräistä korkeampia ja 
niitä joudutaan nostamaan edelleen, jotta vesihuoltolaitoksen 
talous saadaan tasapainotettua.
• Nostotarve 2,5 milj.€/vuosi investointitasolla yli 40 %        

ja 2,9 milj.€/vuosi investointitasolla yli 60 % 
vuoteen 2030 mennessä

• Investointien painopisteenä oltavat jo olemassa 
olevien laitosten ja verkostojen toimintavarmuuden 
ylläpitäminen ja parantaminen

• Kunnan tuen tarve merkittäville elinkeinopoliittisille 
hankkeille
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Vesihuoltolaitoksen kehittämistoimenpiteitä
Kohde Kustannus-

arvio
Tavoitteellinen 
toteutusaikataulu

Vesihuollon toiminta-alueen päivitys * 2020

Toiminta-alueella sijaitsevien liittymättömien kiinteistöjen selvittäminen etenkin terveyden-
ja ympäristönsuojelullisten syiden kannalta ja liittymiseen velvoittaminen * 2020/jatkuvaa

Varautumissuunnitelman päivitys */** 2020, 3 vuoden välein

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys 15 000 €* 2020-2021

Vedenhankinnan ja –jakelun toimintavarmuuden parantaminen esim.

- Salpa-Mattilan vedenottamon saneeraaminen käyttökuntoon 200 000 € 2020-2021

- Kukkilan vedenottamon lisäkaivon rakentaminen ja runkolinjan kahdentaminen 500 000 € viimeistään 2025

- Paimelanvuoren vedenottamon rakentaminen 1 000 000 € 2035-> 

Omaisuudenhallinnan kehittäminen, saneeraussuunnittelu */** jatkuvaa

Vesihuoltoverkostojen vuotovesien selvittäminen ja vähentäminen */** jatkuvaa

Verkostokartan täydentäminen ja päivittäminen */** jatkuvaa

Asiakasmaksujen nostaminen talouden tasapainottamiseksi * jatkuvaa

Tiedotuksen lisääminen ja kehittäminen */** jatkuvaa

Herralan siirtoviemärin hajuhaittojen hallinta yhteistyössä Kärkölän ja Orimattilan kanssa

*Hollolan omana työnä/kustannusosuus, ** Sisältyy Lahti Aqua Oy:n palvelumaksuun
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Haja-asutuksen vesihuolto
• Valtakunnallisen trendin mukaisesti väestön on ennustettu vähenevän erityisesti haja-asutusalueilla.    

Myös Hollolan väestön on ennustettu vähenevän.

• Kunnalla on ns. vesihuollon järjestämisvelvollisuus,  jos suurehkon asukasjoukon tarve, terveyden tai 
ympäristönsuojelulliset syyt sitä edellyttävät. 

• Lainsäädännössä ei ole määritelty tarkemmin järjestämisvelvollisuuden tarpeita tai syitä, jolloin niitä 
voidaan vain arvioida tapauskohtaisesti. Tämä aiheuttaa tulkintaepävarmuuksia.

• ELY-keskuksen kanta on, että tilastollisella YKR-taajama-alueella kunnalla on lähtökohtaisesti vesihuollon 
järjestämisvelvollisuus, jolloin asia tulee selvittää. 

• Suurehkon asukasjoukon tarvetta voidaan arvioida tehtyjen väestöanalyysien ja asutustihentymien 
perusteella, jotka ovat tarkempia, kuin 250 m ruutuaineistoon perustuvat YKR-taajamarajaukset. 
Väestöanalyysin mukaan nykyisten Hollolan vesihuoltoverkostojen ulkopuolella ei ole alueita, joiden 
väestötiheys vastaisi asemakaavoitetun alueen tiheyttä. Verkostojen ulkopuolella on kuitenkin alueita, jotka 
ovat YKR-taajamaa. 

• Verkostojen ulkopuolisilla alueilla ei ole todettu olevan niin merkittäviä terveyden- ja ympäristönsuojelullisia 
syitä, että ne vaatisivat kunnalta toimenpiteitä vesihuoltoverkostojen järjestämiseksi. Vesihuollon 
mahdolliset ongelmat voidaan ratkaista kiinteistökohtaisilla laitteistoilla esim. talousveden suodattimilla. 

• Vesihuollon järjestämisvelvollisuutta tarkastellaan toiminta-alueen päivitystyön yhteydessä
• Mikäli vesihuoltoverkostoja rakennetaan haja-asutusalueille, joiden rakentamiskustannukset 

ovat huomattavan korkeita, on ko. alueen kiinteistöiltä mahdollista periä korkeampia 
liittymis- ja perusmaksuja vesihuoltolain aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.  
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Haja-asutuksen vesihuolto
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Haja-asutuksen vesihuolto
Vuonna 2015 valmistuneissa Hollolan ja entisen Hämeenkosken vesihuollon 
kehittämissuunnitelmien päivityksissä on tarkasteltu haja-asutusalueiden eri tihentymiä ja 
ehdotettu mahdollisia vesihuoltoverkostojen laajentumisalueita. 

• Kiireellisemmäksi priorisoidun Lintumäentien alueen verkostot on rakennettu vuonna 2019
• Ilmotuntien alkupään ja Hangasmäen alueiden kiinteistöille on lähetetty vesihuoltokyselyt vuonna 

2019. Pääosa vastanneista kiinteistöistä on halukas liittymään vesihuoltoverkostoihin joko heti tai 
myöhemmin esim. 5-10 vuoden kuluttua, jos se tulee mahdolliseksi. Alueiden useilla kiinteistöillä on 
talousveden laatuongelmia. Jätevedenkäsittely vaihtelee. Molempien alueiden vesihuoltoverkostojen 
mahdolliseen rakentamiseen vaikuttaa merkittävästi kaavoitus ja alueiden tuleva maankäyttö. 
Kiinteistöille on lähetetty tiedotteet kyselyjen tuloksista sekä tieto, että maankäyttö ohjaa vesihuollon 
mahdollista rakentumista alueelle valtakunnallisen suosituksen mukaisesti.

• Honkalan alueelle on tehty vesihuollon yleissuunnitelma. Alueen maasto on vesihuoltolinjojen 
rakentamisen kannalta haasteellinen, eikä toteuttaminen ole teknis-taloudellisesti kannattavaa.

• Seuraavaksi kiireellisimmille Heinlammin, Ruopan ja Isosaaren alueille on tehty vesihuollon 
yleissuunnitelmat. Heinlammin vt 140:n eteläpuolelle on vesihuoltoverkostot rakennettu. Muiden em. 
alueiden maasto on pääosin vesihuoltolinjojen rakentamisen kannalta haasteellista, jolloin 
toteuttaminen ei ole teknis-taloudellisesti kannattavaa.

• Hämeenkosken vertailussa esille nousseet Käikäläntien alkupään ja Kirkkomäen             
alueet koskevat vain muutamaa kiinteistöä. Vesihuoltosuunnitelmia ei ole tehty. 
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Haja-asutuksen vesihuolto
• Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa lähtökohtaisesti itse oman kiinteistönsä 

vesihuollosta.
• Lahden seurakuntayhtymällä on oma vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo Siikaniemessä. 

Runkolinjan rakentamista on selvitetty, mutta toistaiseksi vesihuolto toteutetaan erikseen.

• Yksityiset talousvesikaivot
• Hollolassa on havaittu radonin ja uraanin sekä joillakin alueilla nitraatin, fluoridin ja  arseenin 

talousveden laatuvaatimusten ja tavoitteiden ylittäviä pitoisuuksia.
• Talousveden laatu kannattaa tutkia kaivoa käyttöönotettaessa sekä säännöllisesti esim. 3 

vuoden välein. Porakaivovedestä tulee tutkia erityisesti radon ja uraani. 
• Osoitteesta www.ymparisto.fi sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän terveydensuojelusta saa 

ohjeita veden laadun selvittämiseen ja kaivon kunnostamiseen. 

• Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely
• Ympäristönsuojelulain mukaisesti jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä 

aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
• Pohjavesialueilla ja enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöistä olevien kiinteistöjen tuli täyttää 

puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä ja muilla alueilla kiinteistön muun lupaa vaativan 
remontin yhteydessä. 

• Hollolan ympäristönsuojelumääräyksissä on kerrottu tarkemmat periaatteet. 
• Kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä on mahdollista saada lisätietoja ja  neuvontaa 

osoitteesta www.ymparisto.fi sekä 
https://www.hollola.fi/jatevesien-kasittely-haja-asutusalueilla
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Yhteenvetona Hollolan vesihuollon tilanne 
on pääosin hyvä
• Riittävästi hyvälaatuista pohjavettä, vedenottamoita sekä 

yhdysvesijohtoja varmistamaan talousveden jakelu
• Vesihuoltoverkostot kattavat jo tiheimmin asutut alueet, joilla toteutuu 

vesihuollon järjestämisvelvollisuus
• Vesihuoltoverkostojen ja -laitosten toimintavarmuutta parannetaan  

jatkuvasti häiriötilanteiden varalle
• Viemäröityjen jätevesien käsittely täyttää puhdistusvaatimukset
• Hollola hyödyntää jo nykyisin Lahti Aqua Oy:n ison vesihuoltolaitoksen 

tarjoamia palveluja, jotta riittävä osaaminen ja resursointi 
voidaan varmistaa.

• Asiakkailta perittävät maksut ovat valtakunnallisia keski-
arvoja korkeampia ja niitä on tarve nostaa edelleen 
vesihuoltolaitoksen talouden tasapainottamiseksi.
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Saadut lausunnot ja muistutukset
• Suunnitelmaluonnoksesta on työvaiheessa pyydetty kommentteja terveyden-

ja ympäristönsuojelun, maankäytön, Hämeen ELY-keskuksen sekä Lahti Aqua
Oy:n edustajilta. Saatujen kommenttien perusteella suunnitelmaluonnosta on 
jo täydennetty.

• Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta saatiin
• Lausunto Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta; pitää tärkeänä, että 

kehittämissuunnitelmassa varaudutaan Kehätien varren investointeihin. Mikäli 
jätteenkäsittelyalue sijoittuisi Kehätien varteen, sammutusveden saanti ja sen 
riittävyys tulee turvata.

• Kuntalaisen huomio; toiveena saada vesiposti Rälssintien ja Hipintien risteykseen.
• Eivät aiheuta muutostarpeita kehittämissuunnitelmaan.
• Vesihuollon verkostokartan eheytyksen yhteydessä pelastuslaitoksen ja Lahti 

Aqua Oy:n kanssa jo sovittuna kehittämistoimenpiteenä luokitellaan Hollolan 
sammutusvesipisteet kartalle ja selvitetään niiden kehittämistarve 
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Kiitos!


