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§ 119
Yleisten töiden lautakunnan lausunto Helsingin vesihuollon 
kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta

Pöydälle 19.03.2013

HEL 2013-003073 T 14 04 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Otteet

Ote
Arkkitehtuuriosasto
Katu- ja puisto-osasto

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013–2022 keskittyy 
yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien muutostarpeiden ja 
nykyisten verkostojen ulkopuolella sijaitsevien, vesihuollon tarpeessa 
olevien alueiden tunnistamiseen. Kehittämissuunnitelma yhdessä 
toiminta-aluesuunnitelman kanssa luo hyvän pohjan maankäytön ja 
vesihuollon jatkosuunnittelulle, jotta vesihuollon tarpeessa olevat alueet 
saadaan toiminta-alueen piiriin. Kehittämissuunnitelma antaa 
edellytykset tehdä pitkän tähtäimen suunnittelua laadukkaiden ja 
toimintavarmojen vesihuoltopalveluiden tuottamiseksi. 
Kehittämissuunnitelman tarkastelujakso on kymmenen vuotta ja 
suunnitelma laaditaan neljän vuoden välein. 

Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on riittävällä tarkkuudella esitetty 
tämän hetken tiedon mukaiset, meneillään olevat ja tulevat kaavoitus- 
ja rakentamisalueet sekä toiminta-alueen ulkopuoliset kohteet, joissa 
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on tarve tarkastella vesihuollon kehittämistä. Helsingin uusi yleiskaava 
valmistuu vuonna 2016. Seuraava Helsingin vesihuollon 
kehittämissuunnitelma valmistellaan heti seuraavana vuonna eli 2017. 
Tämä nyt lausunnolla oleva suunnitelma muuttuu silloin melkoisesti, 
kun uuden yleiskaavan laadinnan tavoitteeksi asetetut, noin yhdeksän 
miljoonan kerrosneliömetrin laajuiset uudet rakentamisalueet ovat 
selvillä nykyisten kaavoitettavina tai rakentumassa olevien alueiden 
lisäksi.

Lähes koko Helsingin rakennuskanta kuuluu vesihuollon toiminta-
alueeseen, joka on tämän työn aikana ensimmäistä kertaa esitetty 
myös karttana. Helsingin vesihuoltopalveluiden toimintavarmuutta 
parannetaan seuraavalla suunnittelukaudella lisäämällä 
runkojärjestelyjen kapasiteettia ja saneeraamalla olemassa olevia 
verkostoja. Vesihuollon rakentamisalueet  painottuvat seuraavan 
vuosikymmenen aikana erityisesti uusille alueille eli Länsisatamaan, 
Kalasatamaan, Kruunuvuorenrantaan ja Kuninkaantammeen. 

Helsingissä  asuu suhteellisen vähän ihmisiä vesihuollon toiminta-
alueen ulkopuolella. Vesihuollon kehittämistarpeet näillä alueilla 
johtuvat pääasiassa loma- ja virkistystoiminnasta. Vasikkasaareen 
rakennetaan verkostoyhteydet saaren kehittämisen tarpeiden mukaan. 
Kallahdenniemi, Itäinen saaristo, osia Uutelanniemestä, ja 
Seurasaaren eteläosa ovat vesihuollon osalta selvitysalueita, joiden 
vesihuoltotarpeet ja toteutustavat määritellään myöhemmin 
laadittavissa tarkemmissa selvityksissä.

Vesihuollon toiminta-aluekartassa (raportin liite 1) on esitetty toiminta-
alueen laajentuminen ja kehittämissuunnitelman raportissa kohdassa 
6.1 on nimetty kohteet, joille toiminta-alue laajenee vuonna 2014. Myös 
Reimarlan täydennysrakentamisalue on mainittu, mutta se puuttuu 
toiminta-aluekartasta. Raportin liitteestä 5 ilmenee, että Länsi-
Reimarlan rakentamisen on arvioitu alkavan vuoden 2014 jälkeen. 
Tämän takia raportissa tulee mainita yksiselitteisemmin, että Reimarla 
ei kuulu vuoden 2014 toiminta-alueen laajennukseen.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman kartassa (liite 4) on esitetty 
vesihuollon rakentamisalueet vuosina 2015–2022. Osalla näistä 
kohteista ei ole vielä valmiina yleis- tai osayleiskaavaa. Näin ollen 
kyseisillä suunnittelutarvealueilla ei ole vielä varmaa, tuleeko sinne 
vesihuollon kehittämistä vaativaa rakentamista. Esimerkiksi 
Östersundom on vesihuollon järjestämisen kannalta mittava ja tärkeä 
kohde kehittämissuunnitelman tarkastelujänteellä. Alueen maankäytön 
suunnittelun ja vesihuollon perustietojen hankinnan 
keskeneräisyydestä johtuen tässä kehittämissuunnitelmassa annetaan 
lähinnä alueen jatkosuunnittelua koskevia ohjeita.
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Esittelijä

Kaupunginhallitus pyytää vesihuollon 
kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta 
yleisten töiden lautakunnan lausuntoa 19.3.2013 mennessä.

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma laadittiin pääosin vuoden 
2012 aikana samanaikaisesti seudullisen ja Espoon, Kauniaisten sekä 
Vantaan kaupunkikohtaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmien 
kanssa. Tavoitteena oli laatia koko pääkaupunkiseudun kattavat ja 
sisällöiltään yhtenevät suunnitelmat.

Kehittämissuunnitelmassa ei ole tarkasteltu erikseen vesihuollon 
teknisiä ratkaisuja, kapasiteettien riittävyyttä, mitoituksia tai muuta 
sellaista. Ne tarkastellaan tarkemmin vesihuoltolaitosten omissa 
strategisissa suunnitelmissa.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ei ole sitova ja oikeusvaikutteiden 
asiakirja vaan tavoitteellinen suunnitelma, jossa esitetään kaupungin 
vesihuollon kehittämisen suuntaviivat, laajuus ja periaatteet. 
Vesihuoltolain valvontaviranomaisina toimivat Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus sekä Helsingin ympäristölautakunta.
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