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Lausuntopyyntö kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-

ohjelman luonnoksesta 

 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunnon.  

SBB pitää arvokkaana sitä, että visiotyössä ja toimeenpano-ohjelman laadinnassa tarkastelu 

on ollut laajaa ja osallistavaa. On tärkeää, että alueellisella ja paikallisella tasolla tehdään 

mahdollisimman paljon yhteistyötä jäte-, vesi-, energia- ja liikennesektorien toimijoiden 

kesken, jotta kiertotalouden hyödyt saadaan mahdollistettua.  

SBB pitää onnistuneena valintana sitä, että yhteistyö ja vuoropuhelu on otettu koko 

kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamisen perustaksi. Uudistustyön onnistuminen 

edellyttää yhteistyötä yli sektori- ja hallintorajojen. SBB osallistuu mielellään jatkotyöhön 

kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseksi.  

a) Vesihuoltolainsäädännön uudistus vaiheittain: 

SBB esittää, että kiertotalousasiat otettaisiin omaksi osa-alueekseen kansallisessa 

vesihuoltouudistuksessa ja lainsäädäntöuudistuksen taustatyössä. Tällä toimenpiteellä 

pystyttäisiin vastaamaan hyvin toimintasuunnitelmaehdotusluonnoksessa esitettyihin 

haasteisiin ja mahdollisuuksiin (kts. luku 3.2 Arvioidut toimintaympäristön muutokset). Yksi 

konkreettinen toimenpide vuosille 2021-2022, että mahdollisettaan jätevesilietepohjaisten 

kierrätysravinteiden ja lannoitevalmisteiden hyödyntäminen myös jatkossa (viittaus 

kansalliseen lannoitelainsäädäntöuudistustyöhön).   

Jäteveden puhdistuksen yhteydessä syntyy huomattava määrä lietteitä, jotka tulee käsitellä 

ympäristövaikutukset minimoiden kustannustehokkaasti. Lietteitä koskeva lainsäädäntö on 

moninainen ja se koostuu sekä kansallisesta että EU-tason sääntelystä. Viime vuosina 

kiertotalouden myötävaikutuksesta jäte-, tuote- ja kemikaaleja koskeviin säädöksiin on tehty 

paljon muutoksia, jotka heijastuvat myös vesihuoltosektorille. Muuttuva lainsäädäntö voi 

tuoda vaatimuksia, jotka edellyttävät investointeja. Ottamalla kiertotalous ja resurssiviisaus 

mukaan vesihuollon suunnitteluun, niin voidaan välttyä yllätyksiltä.  

e) Pitkäjänteinen investointisuunnittelu ja vesihuollon kehittäminen: 

SBB arvion mukaan pitkäjänteinen investointisuunnittelu mahdollistaa erinomaisesti 

hiilineutraalisuus -ja kiertotalousasioiden huomioimisen vesihuollon kehittämisen yhteydessä. 

Vesihuollon resurssiviisaus ja kiertotalous tulisivatkin olla mukana investointisuunnittelussa.  
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Olisi myös hyvä, että suunnitteluprosessi olisi mahdollisimman osallistava, jotta tehokas 

vuoropuhelu eri toimijoiden kesken varmistuu. Ravinteiden kierrätyksen kehittämisessä on 

äärimmäisen tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä ravinteiden käyttäjien eli maanviljelijöiden ja 

myös elintarviketeollisuuden toimijoiden kanssa.  

 

i)Alueellisten vesiosaamis- ja kiertotalouskeskittymien yhteistyön edistäminen:  

SBB pitää tärkeänä, että vesiosaamiseen ja kiertotalouteen liittyviä verkostoja kehitetään ja 

synnytetään, sillä niihin liittyy paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri puolelle Suomea. 

Toimeenpano-ohjelmaan ehdotetaan alueellisten vesiosaamis- ja kiertotalouskeskittymien 

yhteistyön edistämiseen 100 000 €, joka kuulostaa näkemyksemme mukaan hyvin pieneltä 

esimerkiksi verrattuna digitalisaatioon varatulle summalle (> 3 000 000 euroa). SBB esittää, 

että toimenpide-ehdotukseen täsmennettäisiin, miten tämä rahasumma on esitetty 

käytettävän.  

 

 

Lisätiedot 

Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja  
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