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Ympäristöpalveluiden lausunto kaupunginhallitukselle HSY:n toi-
minta-alueesta 2018
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Lausunto

Ympäristöpalvelut toimii Helsingissä sekä ympäristönsuojeluviranomai-
sena että terveydensuojeluviranomaisena. Tässä lausunnossa on huo-
mioitu sekä ympäristönsuojelulliset että terveydensuojelulliset näkökul-
mat.

Kallahdenniemen alkupäähän on vastikään saatu kunnallistekniikka, ja 
alue on mukana toiminta-alueessa, mikä on erinomaista. Loputkin Kal-
lahden asutuista rannoista tulisi saada viemäröinnin ja vesijohdon piiriin 
mahdollisimman pikaisesti. 

Kiireellisin alue Kallahdenniemessä lienee Leppäniementie, jonka 
asukkaat ovat olleet yhteydessä asiasta toivoen yhteisellä vetoomuk-
sellaan pääsevänsä mukaan HSY:n toiminta-alueeseen. Asukkaiden 
laatiman vetoomuksen mukaan Leppäniementien vesijohtolinja on ra-
kennettu 1980-luvun alussa Huoneistokeskus Oy:n toimesta ja vuosien 
saatossa tienvarren asukkaat ovat liittyneet siihen. Vetoomuksen mu-
kaan vesijohto oli keväällä 2018 jäätyneenä toukokuulle asti. Myös kak-
si vuotta sitten vesijohto oli jäätynyt ja aiheuttanut 10 viikon keskeytyk-
sen alueen vedenjakelussa. Vetoomuksen mukaan jäätymisen toden-
näköisimmin aiheuttaa vesijohdon saattolämmityksen rikkoutuminen eri 
tahojen vuosien varrella suorittamien kaivutöiden johdosta. Vesijohto 
on pidetty sulana useampana talvena läpijuoksuttamalla vettä mereen 
Leppäniementie 17 päässä.

Leppäniementien vesijohdon jäätyminen edistää putkirikkojen esiinty-
mistä, jolloin veden turvallinen käyttö talousvetenä voi vaarantua. Putki-
rikkojen yhteydessä talousveteen voi päästä haitallisia aineita tai mikro-
beja. Ympäristöpalvelut suosittelee terveydensuojelulain näkökulmasta 
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HSY:n toiminta-alueen laajennusta Leppäniementien alueelle riittävän 
talousvedensaannin ja -laadun turvaamiseksi. 

Kallahdenniemen lisäksi myös Uutelassa on alueita, jotka olisi hyvä jat-
kossa saada keskitetyn viemäröinnin piiriin.  

Helsingin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2017-2026 
on nimetty selvitysalueita, joiden vesihuollon tarpeen arviointi edellyttää 
lisäselvityksiä. Tällaisia alueita ovat mm. edellä mainitut Kallahdennie-
mi ja Uutela. Näillä alueilla sekä lisäksi Puroniityntien selvitysalueella 
ympäristöpalvelut toteuttaa tämän vuoden aikana tutkimuksia vesihuol-
lon aiheuttamien mahdollisten ympäristöongelmien selvittämiseksi. Ra-
portti selvityksestä valmistuu loppuvuodesta. 

Ympäristöpalvelut puoltaa tällä evästyksellä HSY:n ehdottamaa vesi-
huollon toiminta-aluetta 2018. 
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