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Vesihuollon investointitarpeet kasvavalla kaupunkiseudulla

• HSY tuottaa vesihuollon ja huleveden 
viemäröinnin palvelut Espoon, Helsingin, 
Kauniaisten ja Vantaan alueilla

• Vesihuollon investoinnit vuonna 2019 yli 200 
milj. € → tulee laskemaan vuoteen 2028 
tasolle noin 100 milj. € vuodessa

• Investointitarpeita syntyy esimerkiksi
– Väestönkasvusta

• Uudet kaavoitettavat alueet

• Täydennysrakentaminen 

– Vesihuoltoinfran ikääntymisestä

– Muun kunnallistekniikan ikääntymisestä

– Maankäytön muuttumisesta

• Olennaista kestävässä palveluntuotannossa 
on tarpeiden tunnistaminen riittävän 
varhaisessa vaiheessa!



Seuraavan 3 vuoden 

aika verkostojen piiriin 

saatettavat alueet

- Rakentamisalueet

- Väestöennusteet 

alueisiin 

jakautuen

Vesihuollon investointien suunnittelu (1/2)

HSY:n alueen 

vesihuollon 

kehittämissuunnitelmat

(10 vuotta, päivitys 4 

vuoden välein)

Vesihuollon kehittämissuunnittelun lähtötiedot

- Kaavoitus, rakentamisennusteet, väestöennusteet 

jne. 

- Väestötiedot ja väestön jakautuminen

- Ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen 

valvontatiedot, suojelualueet jne.

HSY:n vesihuollon 

toiminta-alue ja HSY:n

huleveden 

viemäröintialue

(3 vuotta, päivitys 

vuosittain)

HSY:n

vesihuolto
HSY:n

vesihuolto

Jäsenkuntakohtaiset 

vesihuollon 

kehittämissuunnitelmat

(10 vuotta, päivitys 4 

vuoden välein)

Jäsen-

kunnat

Jäsen-

kunnat



Investoinnit 

aikataulutettuna 

priorisoinnin ja 

budjetin perusteella

Tarkennetaan ja 

hyväksytään 

investoinnit

Konkreettiset 

investointitarpeet: 

verkko, vedenjakelu, 

jätevesiviemäröinti, 

laitokset

Vesihuollon investointien suunnittelu (2/2)

Vesihuollon 

tarveselvitykset

(10 & n. 30 vuotta, 

päivitys 4 vuoden 

välein)

HSY:n 10 vuoden 

investointiohjelma

(10 vuotta, päivitys 4 

vuoden välein)

Talousmalli

Investointi-

strategia

HSY:n

strategia

Pääkaupunki-

seudun 

vesihuollon 

kehittämisselvitys

TTS

(3 vuotta, päivitys 

vuosittain)

HSY

HSY

HSY:n

vesihuolto



10 vuoden investointiohjelma on oleellinen työkalu

• Vesihuollon investointisuunnittelussa tarveselvitykset muodostavat pohjan 10 vuoden 
investointiohjelmalle
– Kaavoitus ja väestöennusteet

– Vuotavuuden kehitys, ominaiskulutuksen kehitys, ilmastonmuutoksen vaikutukset, jätevesimäärän kehitys

• 10 vuoden investointiohjelma perustuu investointikoreihin, joiden välillä ja sisällä hankkeet 
priorisoidaan

• Suunnittelukaudella 2019-2028 merkittävimpiä investointikohteita ovat
– Verkostojen kaavoituksenmukainen laajeneminen

– Blominmäen jätevedenpuhdistamo

– Verkostosaneeraukset

Kaupunkilähtöiset investoinnit Vesihuoltolähtöiset investoinnit Muut investoinnit

Asemakaavoi-

tettavat alueet

27 % Vedenhankinta ja -

puhdistus

5 % Rakennukset ja 

irtain

1 %

Haja-asutusalueet Vedenjakelu- ja 

viemäröinti

45 %

Johtosiirrot Jätevedenpuh-

distus

21 %



Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

Kiitos!

henna.luukkonen@hsy.fi
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