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Utvecklingsplanen för vattenförsörjningen i Helsingfors utarbetades samtidigt med den regionala
utvecklingsplanen för vattenförsörjningen samt utvecklingsplanen för vattenförsörjningen i städerna
Esbo, Grankulla och Vanda. I utvecklingsplanen har fokus lagts på att identifiera de förändringsbehov
som förorsakas av samhällsstrukturens utveckling samt de områden utanför de nuvarande
vattenledningsnäten  som  är  i  behov  av  vattenförsörjning.  Målet  med  planen  är  att  skapa  en  så  god
grund som möjligt för markanvändningen samt för den fortsatta planeringen av vattenförsörjningen,
och på så sätt stöda städernas och regionens samhällsstruktur samt utvecklingen av
vattenförsörjningen under följande årtionde.

På Helsingfors stads område fungerar för närvarande två vattentjänstverk med separata
verksamhetsområden samt två vattenandelslag. Största delen av vattenförsörjningen i Helsingfors stad
sköts av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Vattenförsörjningens
verksamhetsområde i Östersundomområdet sköts av vattentjänstverket i Sibbo. I Helsingfors finns
därtill Villingin vesiosuuskunta (Villinge vattenadelslag) och Kallahdenniemen vesiosuuskunta
(Kallviksuddens vattenandelslag). I samband med upprättandet av denna utvecklingsplan framlades
ett förslag till omfattningen av HRM:s och Villingin vesiosuuskuntas verksamhetsområden på
kartunderlaget. Verksamhetsområdet för vattentjänstverket i Sibbo förblir oförändrat.
Kallahdenniemen vesiosuuskunta är så litet att man inte fastställer något verksamhetsområde för det.
Östersundom är i framtiden Helsingfors viktigaste utvecklingsområde inom vattenförsörjningen. På
grund av att planeringen av områdets markanvändning och anskaffningen av grunduppgifter om
vattenförsörjningen fortfarande pågår, ges i denna utvecklingsplan främst anvisningar om den
fortsatta planeringen. Området börjar byggas enligt planläggningen i slutet av planeringsperioden,
men största delen av byggandet infaller utanför granskningsperioden för denna plan. Byggandet av
bostads- och lokalområden förutsätter att anläggningen av vattenförsörjningens stamledningar slutförs
i tid och i rätt ordning. För att det byggs mycket i området och för att upprätthålla
vattenförsörjningens driftsäkerhet, måste vattenförsörjningsarrangemangen granskas i ett betydligt
vidare perspektiv än bara för Östersundomområdet. De områden som i dag är glesbygder och varav
en del även har ledningsnät har definierats som utredningsområden fram tills nästa utvecklingsplan
för vattenförsörjningen upprättas.

De övriga viktigaste byggområdena i Helsingfors under följande tio år ligger i Västra hamnen,
Fiskehamnen, Kronobergsstranden och Kungseken. Alla byggområden presenteras på kartan för
utvecklingsplanen.
I Helsingfors bor det relativt få människor utanför verksamhetsområdena. Vattenförsörjningens
nuvarande utvecklingsbehov i dessa områden härrör i huvudsak från semester- och
rekreationsverksamhet. Till Kalvö byggs ledningsnätsförbindelser enligt öns utvecklingsbehov.
Kallviksudden, Östra skärgården, delar av Nybondas samt södra delen av Fölisön och Kallviksudden
är vattenförsörjningens utredningsområden, vars vattenförsörjningsbehov och genomföringssätt
definieras senare i närmare utredningar.
Driftsäkerheten för Helsingfors vattenförsörjningstjänster förbättras under planeringsperioden genom
att öka stamledningarnas kapacitet och sanera befintliga nätverk.


