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1.Tausta ja toimeksianto
Haja-asutuksen jätevedet vaikuttavat erityisesti lähivesien ja pohjavesien tilaan sekä
hygieeniseen laatuun.
Viemäriverkoston ulkopuolisen asutuksen jäteveden käsittelystä on säädetty ympäristönsuojelulaissa (YSL 86/2000 ja uusi YSL 527/2014) ja valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (VNA
209/2011). Harvaan asutuilla alueilla jäteveden käsittely on yleensä järjestettävä
kiinteistökohtaisesti. Kun talouksien välinen etäisyys kasvaa suureksi, ei yhteinen
viemäröinti ole taloudellisesti järkevää.
Ympäristöministeriö tilasi toukokuussa 2014 Suomen ympäristökeskukselta olemassa olevaan aineistoon perustuvan arvion siitä, miten kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen on edennyt haja-asutusalueilla ja mikä on jätevedenkäsittelyn nykytilanne sekä tarvittavien toimenpiteiden määrä.

1.1 Aiemmin tehtyjä selvityksiä
Selvitysmies Lauri Tarastin hajajätevesiselvitykseen (Tarasti, 2009) liittyen Suomen
Kuntaliitto toteutti vuonna 2009 kyselyn kaikkiin Suomen kuntiin. Kyselyyn vastasi
175 kuntaa eli 53 % Manner-Suomen kunnista. Vastaajina olivat kuntien rakennusvalvonnan ja/tai ympäristönsuojelun viranomaiset. Vastausten perusteella arvioitiin,
että vuonna 2009
● vakituisista asuinkiinteistöistä 70 % ei täyttänyt ja 30 % täytti jätevesien
käsittelystä säädetyt vaatimukset
● lomakäytössä olevista asuinkiinteistöistä 30 % ei täyttänyt ja 70 % täytti
jätevesien käsittelystä annetut vaatimukset
Myöhemmin Kuntaliitto on selvittänyt ympäristönsuojelumääräysten nykytilaa ja
tulevaisuuden mahdollisuuksia (Pietarinen, 2014). Selvityksen mukaan Manner-Suomen 304 kunnasta 166:lla on voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset. Lisäksi
42 kunnalla määräykset ovat vireillä tai luonnoksina. Yhteensä määräyksiä tarkasteltiin 208 kunnan osalta. Selvityksestä käy ilmi, että
● hajajätevesiasetuksen 4 §:n mukaiset tiukemmat puhdistusvaatimukset oli
74 % kunnista (154 kuntaa/208:sta)
● pohjavesialueille on tiukennettuja vaatimuksia 81 % kunnista (168/208:sta)
● määräyksiä puhdistusjärjestelmän sijoitusetäisyyksistä (kaivosta, rannasta
jne.) oli 90 % kunnista (187/208)
● määräyksiä vesi- tai kuivakäymälän sijoittumiseen oli 70 % kunnista
(145/208)

1.2 Jätevesineuvonta
Vuonna 2011 tehdyn lainsäädäntömuutoksen yhteydessä eduskunta edellytti, että
valtion tukemana järjestetään tehostettua jätevesineuvontaa. Neuvonnan keskeinen
tavoite on edistää hajajätevesiasetuksen toimeenpanoa ja tuottaa kiinteistön omistajille ja haltijoille luotettava arvio siitä, onko jätevesien käsittelyä tehostettava vai ei.
Jätevesineuvontaa toteuttavat järjestöt, jotka ovat riippumattomia laitevalmistajista
ja kunnan viranomaistoiminnasta. Suomen ympäristökeskus koordinoi hankkeiden
toimintaa ja kouluttaa järjestöjen jätevesineuvojat.
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Valtion tukemaa jätevesineuvontaa järjestettiin kolmella pilottialueella vuonna
2011. Vuonna 2012 toiminta laajeni koko maahan. Vuodelta 2012 ja 2013 on yhteensä
15 000 kiinteistön jätevesijärjestelmästä tehty arvio paikan päällä. Vuonna 2014 neuvonta on käynnissä samassa laajuudessa, mutta tuloksia ei ole vielä käytettävissä.
Neuvontaa tehdään tiiviissä yhteistyössä kunnan viranomaisten kanssa.
Jätevesijärjestelmät arvioidaan paikan päällä ja yhtenäisellä tavalla koko maassa.
Asukkaalle annetaan jätevesijärjestelmän riittävyydestä kirjallinen arvio ja vaihtoehtoisia ehdotuksia toimenpiteiksi sekä yhteystietoja mm. alueen suunnittelijoista.
Kiinteistökohtaisen neuvonnan lisäksi neuvontajärjestöt jakavat yleisinformaatiota
tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä neuvovat puhelimitse.

Neuvontahankkeiden tunnuslukuja vuosilta 2012 ja 2013
Taulukko 1. Neuvontahankkeiden laajuus vuonna 2012 ja 2013.
2012

2013

Hankkeiden määrä

16 kpl

17 kpl

Jätevesineuvojien määrä

30-40 kpl

30-40 kpl

Kiinteistökäyntien määrä

7 055 kpl

7 989 kpl

Puhelinneuvonnan määrä

1 788 kpl

2 910 kpl

Yleisötilaisuuksiin osallistuneet

4 202 kpl

4 582 kpl

Neuvontapisteissä neuvotut

1 938 kpl

2 301 kpl

Jätevesiselvitys olemassa

25 %

35 %

Talousvesi omalta tontilta

56 % (10-79 %)

72 % (35-90 %)

2.Tässä selvityksessä käytetty aineisto ja
muut aiheeseen liittyvät uudet selvitykset
Suomessa ei ole kattavaa tietoa siitä, miten jätevesiä käsitellään viemäriverkoston
ulkopuolella. Jätevesijärjestelmän rakentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista kunnan rakennusvalvonnasta, mutta lupatietoja tai -määriä ei systemaattisesti
tilastoida. Luotettavinta tietoa jätevesijärjestelmistä saadaan jätevesineuvojien kiinteistökäyntien yhteydessä kokoamien tietojen perusteella.
Neuvottavat alueet on valittu vesiensuojelullisin perustein yhteistyössä kunnan
viranomaisten kanssa ja kiinteistöt on käyty läpi systemaattisesti. Valitut alueet olivat tyypillisesti ranta- ja pohjavesialueita. Näin neuvonta kohdentui alueille, joissa
saneeraustarpeen oletettiin olevan suurinta. Asukkaalle ehdotettiin käyntiaikaa kirjeitse. Kirjeessä oli hankkeen yhteystiedot ja pyyntö muuttaa tai perua neuvonta-aika
tarvittaessa.
Kiinteistökohtaisella neuvontakäynnillä neuvoja arvioi jätevesijärjestelmän toimintakunnon ja riittävyyden asetuksen vaatimusten suhteen. Jätevesijärjestelmät arvioitiin yhtenäisellä, neliportaisella asteikolla (taulukko 2). Suomen ympäristökeskus on
koonnut nämä kuntoarviot ja niitä on käytetty tämän arvioinnin pohjana.
Kesällä 2014 Suomen ympäristökeskuksesta lähetettiin kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelijoille kysely, jonka tavoitteena oli arvioida suunnittelijoiden
työtilanteen kehittymistä (avoin kysely, 34 vastaajaa).
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Saatavilla on myös muiden toimijoiden tekemiä selvityksiä, joiden tuloksia käytettiin tämän muistion johtopäätösten tukena:
● Vantaan ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki vuosina 2012 ja
2013 analyysin Tuusulan kunnan jäteveden käsittelyn tilanteesta. Alueella oli
toteutettu kiinteistökohtainen jätevesineuvonta. Tiedot koottiin eri tietolähteistä ja niitä täydennettiin puhelimitse.
● Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on tehnyt vuoden
2013 neuvonta-alueidensa kuntiin kyselyn yhteydenottojen ja lupahakemusten määrän lisääntymisestä.

3.Tulokset
3.1 Jätevesineuvonnan tuloksia jätevesien käsittelyn
tilanteesta
Vuosina 2012 ja 2013 tehtiin jätevesineuvojien kiinteistökäyntien yhteydessä arvio
jätevesijärjestelmän riittävyydestä yhteensä 15 000 haja-asutusalueen kiinteistölle.
Keskeinen tulos on, että 67 % vakituisen asutuksen jätevesijärjestelmistä ei täytä
asetuksen vaatimustasoa.
Taulukko 2. Vakituinen haja-asutus
Arvio jätevesijärjestelmän kunnosta

2012

2013

Järjestelmä riittämätön

67 %

67 %

Pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu,
perusratkaisu kunnossa

17 %

13 %

Järjestelmä kunnossa

14 %

17 %

2%

2%

Jäteveden määrä vähäinen (ei vesi-wc:tä, pesuveden
määrä YSL:n mukaan vähäinen)

Neuvontahankkeiden mukaan riittämättömistä jätevedenkäsittelymenetelmistä
tyypillisin on 1-3 saostussäiliötä, joista jätevedet johdetaan maastoon ilman asianmukaista jatkokäsittelyä. Vakituisessa haja-asutuksessa vesikäymälä on selvästi yleisin
käymälätyyppi.
Vapaa-ajan asunnoista noin 80 %:lla jätevedenkäsittely on asianmukainen.
Taulukko 3. Vapaa-ajan asutus
Arvio järjestelmästä

Vuosi 2012

Vuosi 2013

Järjestelmä riittämätön

23 %

22 %

Pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu,
perusratkaisu kunnossa

11 %

10 %

Järjestelmä kunnossa

10 %

10 %

Jäteveden määrä vähäinen (ei vesi-wc:tä,
pesuveden määrä YSL:n mukaan vähäinen)

56 %

58 %

Niissä vapaa-ajan asunnoissa, joissa jätevesien käsittely oli riittämätön vuonna
2013, 60 % oli vesikäymälä ja käsittelynä oli tyypillisesti pelkkä saostussäiliökäsittely. 40
%:ssa parannusta vaativista kohteista ei ollut vesikäymälää, mutta runsaan pesuveden käsittely oli neuvojan arvion mukaan riittämätöntä.
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3.2 Muiden selvitysten tulokset
Vantaan ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys selvitti vuosina 2012 ja 2013 Tuusulan kunnan jätevesien käsittelytilannetta. Siinä todettiin, että jätevesineuvontaan
valikoituu huonommassa kunnossa olevia järjestelmiä kuin mitä alueella keskimäärin
on, eron ollessa 12 %.
SYKE:n suunnittelijoille tekemässä kyselyssä kävi ilmi:
● vuosina 2004 - 2010 saneeraustoimenpiteitä tehtiin vähän
● vuosina 2010 ja 2011 toimenpiteiden teettäminen väheni merkittävästi
● vuoden 2014 alkupuoliskolla toimenpiteiden teettäminen lisääntyi selvästi
● jätevesineuvontaa pidettiin pääosin onnistuneena ja tarpeellisena
● neuvojat vastasivat moniin sellaisiin kysymyksiin, joita muutoin olisi kysytty
suunnittelijoilta.
Vastaavia tuloksia on saatu myös Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen
kyselyissä.

3.3 Jätevesineuvontajärjestöiltä koottua palautetta
Jätevesineuvojilta pyydetään säännöllisesti palautetta ja näkemyksiä jätevesitoimenpiteiden edistymisestä. Palautteesta voidaan nostaa seuraavia esiin seuraavia aiheita:
1) Jätevesineuvojien kiinteistökäynneillä on joka kesä tullut esiin muutamia
tapauksia, joissa kiinteistönomistaja on ilmoittanut, ettei hän aio tehdä jätevesijärjestelmän kunnostustoimenpiteitä. Järjestelmällistä kielteistä suhtautumista ei kuitenkaan ole esiintynyt. Etenkin kesän 2014 aikana suhtautuminen
tehostamistoimia kohtaan on ollut myönteistä. Yleisimmät kysymykset ovat
kohdistuneet konkreettisiin, saneeraukseen liittyviin asioihin. Asukkaat tiedostavat asianmukaisen jätevedenkäsittelyn hyödyt.
2) Palautteen mukaan kunnostustoimenpiteisiin ryhtymistä on lykätty siirtymäajan viimeisiin vuosiin, koska on haluttu saada varmuus siitä, että vaatimukset eivät muutu uudelleen.
3) Toimenpiteitä on hidastanut myös virheellinen käsitys, että jokaiseen kohteeseen, myös pienelle jätevesimäärälle, tarvittaisiin kallis järjestelmä.
4) Palautetta on saatu myös kuntien vaihtelevasta suhtautumisesta mm. toimenpidelupien hakemiseen sekä käsittelyvaatimuksiin herkillä alueilla.
5) Syyskuussa 2014 neuvontajärjestöiltä on tullut viestiä jo sovittujen saneeraushankkeiden ja tilausten peruutuksista. Muutamassa palautteessa on todettu,
että kunnan viranomainen on kehottanut odottamaan kunnostustoimien
suhteen, kunnes lainsäädännön tilanne varmistuu.
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4.Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset
Tämän tilannekatsauksen tulokset perustuvat pääosin jätevesineuvojien 15 000 kiinteistökäynnin arvioon. Määrä on riittävä johtopäätösten pohjaksi, mutta se ei ole
täysin edustava koko maan tilannetta ajatellen. Jätevesineuvonnassa kohdealueet
valitaan yhteistyössä kuntien viranomaisten kanssa. Neuvontaa kohdennetaan tietoisesti alueille, joilla joko tiedetään tai oletetaan olevan kiinteistöjä, joilla on jätevesien
puhdistamisen tehostamistarvetta. Tämä huomioon ottaen neuvontahankkeista saatu
tulos, jonka mukaan 67 %:lla haja-asutusalueiden vakituisessa käytössä olevista kiinteistöistä jäteveden puhdistus on riittämätöntä, on todennäköisesti liian korkea arvio.
Vantaan ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen mukaan saneeraustarve
oli koko Tuusulan kunnan alueella 12 % pienempi kuin neuvontakohteissa. Tällä
perusteella realistisin arvio saneeraustarpeessa olevista kiinteistöistä on 55 - 67 %
kaikista haja-asutusalueiden vakituisessa käytössä olevista kiinteistöistä.
Väestörekisterikeskuksen vuoden 2012 tilaston mukaan Suomessa oli haja-asutusalueella vakituisesti asuttuja pientaloja (omakoti-, pari- ja rivitalot) yhteensä 314 000
kpl. Vuoden 2004 jälkeen rakennetuissa taloissa jätevesijärjestelmän oletetaan olevan
kunnossa. Näitä uusia rakennuksia on 28 000 kpl. Näin ollen vuotta 2004 vanhempia
omakotitaloja ja useamman talouden kiinteistöjä (pari- ja rivitalot) on n. 286 000.
Olettaen saneeraustarpeeksi 55 - 67 % päädytään siihen että saneerausta edellyttäviä
kiinteistöjä on kaikkiaan 157 000 - 192 000.
Ikävapautuksen piiriin kuuluvia kiinteistöjä oli 51 000 vuonna 2012 (Väestörekisterikeskus, 2012). Vapautus koskee ennen 9.3.1943 syntyneitä vakituisen asunnon
omistajia, mikäli jätevedestä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Saneeraustarpeessa olevien pientalojen määrä olisi siten 106 000 - 141 000kpl.
Viemäröinnin laajentaminen vähentää kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn
tarvetta. Suomessa viemäröinnin piiriin liitetään vuosittain lisää noin 4 000 - 5 000
taloutta. Näistä haja-asutusalueilla toteutetaan varovaisen arvion mukaan hieman yli
neljännes eli noin 5 000 liityntää vuosina 2013 - 2016. Edelleen varovaisesti arvioiden
asetuksen mukaista lykkäystä tulisi hakemaan ennen vuotta 2016 noin 12 000 taloutta.
Kun nämä arviot otetaan huomioon, päädytään siihen että saneerausta tarvitaan
noin 89 000 - 124 000 pientalossa.

Vakituisen haja-asutuksen kiinteistöjen jäteveden käsittelytilanne
Oma jätevesijärjestelmä kunnossa
Rakennettu 2004 jälkeen
Oikeutus ikävapautukseen
Ei vesi-wc:tä
Mahdollisuus lykkäykseen (arvio)
Viemäröidään 2015-2016
Vaihteluväli

Saneeraus tarvitaan
-20 000

0

20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000
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Selvitysmies Lauri Tarastin vuonna 2009 tekemä tilannearvio jätevedenkäsittelyn
tilanteesta perustui kuntakyselyyn, kun taas tämä arvio perustuu jätevesineuvonnan
aineistoon. Aineistojen suora vertailu on siten vaikeaa, mutta tällä ajalla tehtyjen
toimenpiteiden määrä on suuruusluokkaa 30 000 pientaloa. Vertailemalla tilannekatsauksia vaikuttaisi siltä että tilanne on parantunut sekä vakituisten että vapaa-ajan
asuntojen osalta.
Kesämökkejä oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 lopussa yhteensä 496 200.
Kunnostustoimia tarvitaan 22 %:lla kohteista eli 112 000 vapaa-ajan asunnolla. Näistäkin kohteista 40 % eli noin 45 000 tarvitsee vain pesuveden käsittelyn tehostamista,
koska niillä ei ole vesikäymälää.

Haja-asutuksen pientalojen kehitysnäkymiä seuraavan 10 vuoden
aikana
Pientalojen, joiden kaikki asukkaat ovat vähintään 65-vuotiaita, todennäköisyys jäädä
tyhjilleen haja-asutusalueella on ollut 2000-luvulla viisinkertainen työikäisten asuttamiin verrattuna. Suurimmassa osassa tyhjilleen jääneitä taloja viimeiset vakituiset
asukkaat ovat olleet eläkeikäisiä. Toteutuneen kehityksen perusteella on arvioitu,
että seuraavan 10 vuoden aikana noin 25 000 pientaloa jää vaille vakituista asukasta
(Liite 1). Jäteveden käsittelyn tehostamistarve arvioidaan tällöin kiinteistön uuden
käytön perusteella. Mikäli jätevettä muodostuu uudessa käytössä vähemmän, vähenee käsittelytarve.

5. Jatkotutkimustarpeet
Kattavan ja luotettavan kuvan saamiseksi saneeraustilanteen kehittymisestä tulisi
toteuttaa
● Kuntakysely hajajätevesiasetuksen toimeenpanon edistymisestä
● Selvitys millaisin keinoin voitaisiin yhtenäistää kuntasektorin toimintaa ja
luoda työkaluja tietojen yhdenmukaiseen kokoamiseen sekä helpottaa kansalaisten luvanhakuprosessia
● Selvitys pohjavesialueilla tai vesistöjen läheisyydessä sijaitsevista haja-asutusalueen kiinteistöistä sekä siitä, kuinka paljon haja-asutusalueella olevia
kiinteistöjä on liittynyt yhteiseen viemäröintiin.
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Haja-asutusalueen pientalojen tyhjenemiskehitys
Antti Rehunen, Ympäristöpolitiikkakeskus / Alueidenkäyttö
Pientalojen jääminen vaille vakinaisia asukkaita on merkittävä osa asuinrakennuskannan muutoksia haja-asutusalueella. Suomen ympäristökeskuksessa on selvitetty asuinrakennuskannan kehitystä ja tyhjilleen jäämistä 2000-luvun aikana Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän
rakennus- ja väestötietojen perusteella. Tarkasteluun on poimittu haja-asutusalueelta pientalot,
jotka ovat olleet pysyvämmin tyhjillään eli kolmena peräkkäisenä vuonna vailla vakinaisia asukkaita
ja joiden lähellä ei sijaitse samalla kiinteistöllä asuttua asuinrakennusta tai kesämökkiä. Vuonna
2012 tällaisia tyhjiä pientaloja oli haja-asutusalueella yhteensä noin 86 000.
Vailla vakinaisia asukkaita olevien pientalojen määrä haja-asutusalueella on kasvanut vuodesta
2002 vuoteen 2012 noin 25 000 rakennuksella. Muutos vastaa noin kahdeksaa prosenttia vuonna
2002 asutuista haja-asutusalueen pientaloista. Asuinrakennuskannan sisällä muutoksia tapahtuu
moneen suuntaan. Pientaloja on jäänyt tyhjilleen enemmän kuin tyhjien kokonaismäärä on kasvanut, kun samaan aikaan osa aiemmin tyhjillään olleista taloista on saanut uudelleen vakituisia
asukkaita.
Haja-asutusalueen vailla vakinaisia asukkaita olevien pientalojen lukumäärän kasvu on jatkunut
hyvin samansuuntaisesti koko 2000-luvun alkupuolen ajan. Tämän vuoksi voidaan olettaa, että
kehitys jatkuu samalla tavalla myös tulevana vuosikymmenenä. Ikääntyneiden suuri osuus hajaasutusalueiden asukkaista pitää yllä tai jopa kiihdyttää tyhjenemiskehitystä, vaikka asuttujen pientalojen määrä eli niiden rakennusten määrä, jotka voivat jäädä tyhjilleen, hieman vähenee. Voidaan
ennakoida, että tyhjien pientalojen määrä kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana vähintään
25 000 rakennuksen verran.
Pientalojen, joiden nuorin asukas on vähintään 65-vuotias, todennäköisyys jäädä tyhjilleen hajaasutusalueella on ollut 2000-luvulla viisinkertainen työikäisten asuttamiin verrattuna. Suurimmassa
osassa tyhjilleen jääneitä taloja viimeiset vakinaiset asukkaat olivat eläkeikäisiä. Tyhjilleen jäämisen todennäköisyyteen vaikuttavat asukkaiden iän lisäksi myös muun muassa rakennuksen sijainti
ja kunto.
Eläkeikäisten asuttamien pientalojen määrä haja-asutusalueella on kasvanut koko maassa 18 prosenttia vuosina 2000–2012 ja samalla osuus kaikista haja-asutusalueen pientaloista on noussut 21
prosentista 24 prosenttiin. Tämän perusteella voidaan ennakoida asuinrakennusten tyhjenemiskehityksen jatkuvan haja-asutusalueella voimakkaana. Iäkkäiltä asukkailta tyhjilleen jäävät talot eivät
usein täytä nuorempien asunnon etsijöiden vakituiselta asunnolta odottamaa tasoa.
Vailla vakinaisia asukkaita olevien pientalojen käyttöä selvitettiin SYKEn ja Itä-Suomen yliopiston
yhteistyönä. Kolmella seudulla tehdyn kyselytutkimuksen perusteella noin 70 prosenttia tyhjistä
pientaloista on vapaa-ajan asuinkäytössä. Vapaa-ajan asuntoja on tämän perusteella noin 15 prosenttia virallisesti tilastoitua enemmän. Etenkin jos tyhjilleen jäänyt pientalo sijaitsee rannan läheisyydessä, vapaa-ajan käyttö on aktiivista. Osa tyhjistä pientaloista on varsin huonossa kunnossa.
Kyselyvastausten mukaan kymmenesosa on purkukunnossa.
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Vähintään kolme vuotta tyhjillään olleiden pientalojen määrä haja‐
asutusalueella
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Vähintään kolmena peräkkäisenä vuonna vailla vakinaisia asukkaita olleita pientaloja oli vuonna 2002 noin
61 100 rakennusta ja vuonna 2012 noin 86 500 rakennusta. Tyhjillään olleiden pientalojen määrä on kasvanut näiden vuosien välillä tasaisesti ja voidaan ennakoida, että myös tulevan kymmenen vuoden aikana
muutos on samansuuruinen eli noin 25 000 pientaloa.
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Vailla vakinaisia asukkaita olevien pientalojen määrä on kasvanut vuosina 2002–2012 lähes kaikissa kunnissa. Noin 90 kunnassa tyhjien pientalojen määrä on kasvanut yli 100 rakennuksen verran. Lukumäärän kasvu
suhteessa vuonna 2002 asuttuihin pientaloihin on koko maan haja-asutusalueilla ollut keskimäärin kahdeksan prosenttia. Osuus on suuri monissa maakuntien reunoilla kauempana kaupunkikeskuksissa sijaitsevissa
kunnissa.
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Haja-asutusalueen pientaloista 23 prosentissa nuorin asukas oli vähintään 65-vuotias vuonna 2010. Eläkeikäisten osuus on kasvanut 2000-luvun aikana kolme prosenttiyksikköä. Erityisesti maakuntien reunakunnissa eläkeikäisten osuus haja-asutusalueiden asukkaista on suuri (vasemmanpuoleinen kartta). Tyhjilleen
jääneistä pientaloista suurimmassa osassa viimeinen vakituinen asukas on ollut vähintään 65-vuotias. Varsinkin Länsi- ja Keski-Suomessa tyhjilleen jääneet talot ovat olleet tyypillisesti eläkeikäisten asuttamia (oikeanpuoleinen kartta).
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Asuttujen pientalojen määrä haja-asutusalueella on vähentynyt pääosassa kuntia varsinkin suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen ulkopuolella. Sen sijaan sellaisten pientalojen määrä, joissa asukkaat ovat vähintään 65-vuotiaita, on kasvanut pääosassa kuntia. Koko maassa eläkeikäisten asuttamien haja-asutusalueen
pientalojen määrä on kasvanut 18 prosenttia vuosina 2000–2012.
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