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Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle 
Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmasta

HEL 2013-003274 T 14 04 00

Lausuntopyyntö

Hallintokeskus pyytää kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa 22.3.2013 
mennessä.

Tausta  

Kunnalla on vesihuoltolain mukaan velvollisuus alueensa 
vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat 
vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kunta myös hyväksyy 
vesihuoltolaitosten toiminta-alueet.

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma on tarpeen päivittää mm. 
uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentamisen takia. Toinen syy on 
pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelmien 
yhtenäistämistarve sen jälkeen, kun vuoden 2010 alusta lähtien 
vesihuoltopalveluiden tuotanto on organisoitu Helsingin Seudun 
Ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) hoidettavaksi.

HSY:lle ja sen jäsenkunnille laadittiin vesihuollon 
kehittämissuunnitelmat samanaikaisesti.

Kehittämissuunnitelma

Espoossa suhteellisesti ottaen suurempi osa asukkaista on yhteisesti 
järjestetyn vesihuollon ulkopuolella kuin Helsingissä. 

Espoon pohjoisosissa on kolmisenkymmentä kappaletta erilaisten 
palveluntuottajien yksittäisiä vedenottamoita ja 
jätevedenpuhdistamoita. Sen lisäksi pohjoisosassa on varsin monta 
tiiviistä kaupunkirakenteesta erillään olevaa HSY:n vesihuollon 
toiminta-aluetta, jotka palvelevat haja-asutusta.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa kaupungin suunniteltu kasvu 
näkyy lukuisina rakentamisalueina jo suunnitelman tarkastelujaksolla.

Haja-asutuksen vesihuoltoa kehitetään täydentämällä viemäröinnillä 
nykyisin vain vesijohdot käsittäviä alueita. HSY:n toiminta-alueiden 
lisälaajennuksia haja-asutusalueille selvitetään.
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Lausunto        

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelman kartalle tulee merkitä 
Helsingin liikuntaviraston ylläpitämien Luukin ja Pirttimäen 
ulkoilualueiden keskusten liittäminen HSY:n toiminta-alueeseen.

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmassa suoritettu haja-
asutuskohteiden yhteisen vesihuollon toteutusjärjestyksen priorisointi ja 
rakentamiskustannusten arviointi on tehty yleispiirteisesti ja alustavasti. 
Jatkossa kunkin kohteen toteuttamisedellytyksistä ja rahoitustavasta 
neuvotellaan HSY:n ja kaupungin kesken tapauskohtaisesti.

Jotta pääkaupunkiseudun kaikkien kaupunkien haja-asutuskohteiden 
vesihuoltotarpeet voidaan jatkossa toteuttaa, tulisi HSY:n vesihuollon 
investointiohjelmaan tätä varten tehtävää varausta kasvattaa 
nykyisestä. Kyseinen osa on vain prosentin luokkaa HSY:n vesihuollon 
kokonaisinvestoinneista.

Pääkaupunkiseudun ja Espoon vesihuollon kehittämisessä tulisi 
jatkossa tarkastella uuden Blominmäen jätevedenpuhdistamon 
merkitystä HSY:n jätevedenpuhdistuksen kokonaiskapasiteetin 
riittävyyden ja viemäröintialueiden mahdollisen maakunnallisen 
uudelleenjärjestelyn kannalta. 

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma on tehty yhteistyössä 
muiden kaupunkien ja HSY:n kanssa. Espoon ja pääkaupunkiseudun 
vesihuollon kehittämissuunnitelmat ovat yhteneväisiä. 

Edellä olevan lisäksi kaupunkisuunnitteluvirastolla ei ole muuta 
huomautettavaa Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmasta.
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