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§ 135
Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017-2026

HEL 2017-002328 T 14 04 00

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä Helsingin vesihuollon ke-
hittämissuunnitelman 2017-2016 tiedoksi.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Eija Kivilaakso, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017-2026

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta ja tarkoitus

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan 
yhdyskuntakehitystä vastaavasti ja osallistua vesihuollon alueelliseen 
yleissuunnitteluun. Vesihuollon tulee olla sellaista, että on saatavissa 
riittävästi hyvää talousvettä sekä on järjestettävissä terveyden ja ympä-
ristön kannalta hyvä jätevesihuolto.

Velvoitteen täyttämiseksi kaikki Helsingin seudun ympäristöpalvelut-
kuntayhtymän (HSY) jäsenkaupungit päivittivät vesihuollon kehittämis-
suunnitelmansa samanaikaisesti.

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman valmistelusta on vastan-
nut työryhmä, jossa on ollut edustajat kaupunkisuunnitteluvirastosta, 
kaupunginkansliasta, ympäristökeskuksesta, rakennusvirastosta ja kiin-
teistövirastosta sekä HSY:stä ja konsultilta.

Sisältö
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Suunnitelmassa esitetään yhdyskuntarakenteen laajenemisen ja tiivis-
tymisen aiheuttamat suunnittelu- ja rakentamistarpeet. Näin muodostu-
vat mahdollisimman hyvät edellytykset maankäytön ja vesihuollon jat-
kosuunnittelulle. Keskitetyn vesihuollon tarpeessa olevat alueet voi-
daan saada HSY:n toiminta-alueen piiriin. HSY:lle suunnitelma antaa 
lähtökohtia keskipitkän tähtäimen toiminnan ja talouden suunnittelulle, 
jotta sen palvelut ovat riittäviä, laadukkaita ja toimintavarmoja.

Suunnitelmakartalla on esitetty seuraavat aluerajaukset:

 Asemakaavoitukseen perustuvat alueet, jotka edellyttävät vesihuol-
toverkostojen rakentamista. Verkostoja rakennetaan ohjelmakaudel-
la kaupungin määrittämässä aikataulussa. Näitä alueita on mm. Jät-
käsaaressa, Hernesaaressa, Kalastamassa, Kruunuvuorenrannas-
sa, Pasilassa, Kuninkaantammessa ja muuna täydennysrakentami-
sena eri puolilla kaupunkia.

 Vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueet, joille laaditaan maankäy-
tön suunnitelma, eikä kunnallistekniikan toteuttamisen ajankohta ole 
selvillä. Verkostot rakennetaan alueille kaupungin määrittämässä ai-
kataulussa. Tällaisia alueita ovat mm. Malmin lentokenttä ja Vartio-
saari.

 Selvitysalueet, joissa on tunnistettu vesihuollon tarpeita, mutta joi-
den vesihuollon toteuttaminen yhteisinä verkostoina edellyttää tar-
kempia selvityksiä. Tällaisia alueita on mm. Östersundomissa, saa-
ristossa, Uutelassa ja Kallahdenniemellä. Suunnitelma osoittaa vas-
tuutahot ja aikataulut kohteiden selvittämistoimille.

 Täydennysrakentamisalue, jonka rakentuminen voi aiheuttaa muu-
tostarpeita muualla sijaitseviin verkostoihin.

 Helsingin alueella sijaitsevien vesihuoltolaitosten toiminta-alueet, 
HSY, Sipoon Vesi ja Villingin vesiosuuskunta. HSY:n toiminta-alu-
een muuttamisesta kaupunki tekee lähiaikoina erillisen päätöksen.

Ohjelmakaudella HSY:n ja kaupungin yhteistyönä selvitetään mahdolli-
suuksia siirtyä sekaviemäröinnistä erillisviemäröintiin ja laaditaan erilai-
sia hulevettä koskevia suunnitelmia.

HSY parantaa Helsingin vesihuoltopalveluiden toimintavarmuutta lisää-
mällä runkojärjestelyiden kapasiteettia ja saneeraamalla olemassa ole-
via verkostoja.

Jatkotoimet

Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa ehdotetaan seuraavia toimia:
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Kehittämissuunnitelma asetetaan nähtäville ja lähetetään lausunnoille 
Sipoon kunnalle, Villingin vesiosuuskunnalle, Uudenmaan ELY-keskuk-
selle, kaupungin terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisille, 
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:lle ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 
liikelaitoskuntayhtymälle. Tiedottaminen tapahtuu, kun suunnitelma 
asetetaan nähtäville ja kun suunnitelma valmistuu.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteutumista seuraa kehittämis-
suunnitelman ohjausryhmä. Suunnitelma päivitetään seuraavan kerran 
vuonna 2021 yhtä aikaa muiden HSY:n jäsenkuntien kanssa.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Eija Kivilaakso, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017-2026

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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