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Kiinteistöviraston lausunto kaupunginhallitukselle
pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelmasta
HEL 2013-003207 T 14 04 00

Kiinteistövirasto pitää pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HSY:n
vesihuollon kehittämissuunnitelmien valmistumista hyvänä, sillä
kaupunkien kasvun edellytyksenä on, että uusille alueille rakennetaan
tarvittavat vesihuoltoverkostot.
Östersundomin vesihuoltojärjestelyt tarkentuvat aikanaan, kun alueen
yleispiirteisen maankäytön suunnittelun lähtökohdat vakiintuvat, ja
yleis- ja asemakaavoitus etenevät.
Jätevedenpuhdistamoista ja vesihuollosta
Hyvin tärkeätä olisi kuitenkin jo nyt selittää, mitä vaatimuksia suuri
väestönkasvu asettaa erityisesti Viikinmäen jätevedenpuhdistamon
kapasiteetin riittävyydelle. Lautakunta pitää tärkeänä, että HSY
pikaisesti selvittää Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kapasiteettimahdollisuudet ja mahdollisen pääkaupunkiseudun itäosiin tai -puolelle
sijoittuvan uuden puhdistamon edellytykset, toiminta-alueen laajennusedellytykset Itä-Uudellamaalla, kapasiteettitarpeen, ja missä
vaiheessa puhdistamon toteuttaminen olisi ajankohtaista.
Pääkaupunkiseudun ja Espoon vesihuollon kehittämisessä tulisi
jatkossa tarkastella uuden Blominmäen jätevedenpuhdistamon
merkitystä HSY:n jätevedenpuhdistuksen kokonaiskapasiteetin
riittävyyden ja viemäröintialueiden mahdollisen maakunnallisen
uudelleenjärjestelyn kannalta.
Vantaan maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa tulee varmistaa
Päijännetunnelin ja pintaveden hankinnan varajärjestelmän toimivuus
ja turvallisuus.
Haja-asutusalueista
Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa Helsingin virkistys-,
rannikko- ja saaristoalueille esitetyt selvitykset olisi tarpeellista
toteuttaa. Järjestetty vesihuolto olisi tarpeellista myös näillä alueilla
laadukkaiden toimintojen turvaamiseksi ja meriympäristön
suojelemiseksi. Kuntien tasapuolisen kohtelun takia näitä erillään
tiiviistä kaupunkirakenteesta olevia alueita tulee pyrkiä liittämään
HSY:n toiminta-alueeseen, kuten Espoossa ja Vantaalla on jo tehty.
Espoon ja Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelmissa suoritettu
haja-asutuskohteiden yhteisen vesihuollon toteutusjärjestyksen
priorisointi ja rakentamiskustannusten arviointi on tehty yleispiirteisesti
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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 selvästi
nykyisestä. Kyseinen osa on nykyisellään vain prosentin luokkaa
HSY:n vesihuollon kokonaisinvestoinneista.
Ulkoilualueista
Pääkaupunkiseudun ja Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmien
kartoille tulee merkitä Helsingin liikuntaviraston ylläpitämien Luukin ja
Pirttimäen ulkoilualueiden keskusten liittäminen HSY:n toimintaalueeseen.
Hukevesiviemäreistä ja sammutusvesijärjestelmästä
HSY rajasi hulevesiviemäröinnin ja sammutusvesijärjestelmän
kehittämissuunnitelman ulkopuolelle. Virasto pitää tärkeänä, että nämä
yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta tärkeät järjestelmät
jatkossa otetaan vesihuollon kehittämisen kiinteiksi osa-alueiksi.
Etenkin sammutusvesijärjestelmän puutteet haittaavat paikoin uusien
toimitilojen rakentamista.
Lopuksi
Pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelma on tehty
yhteistyössä kaupunkien kanssa. Pääkaupunkiseudun ja kaupunkien
vesihuollon kehittämissuunnitelmat ovat yhteneväiset.
Lisätiedot
Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864
peter.haaparinne(a)hel.fi
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