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Päätös Kaupunginhallitus: 
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Espoon 
vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017 - 2026 seuraavalla 
lisäyksellä: 
 
Ohjelmaluonnoksen mukaan ”Ensisijaisiksi kohteiksi nousivat alueet, 
joissa on suurimmat asukasmäärät ja lisäksi ympäristöllisiä tai 
terveydellisiä syitä. Toteuttamisjärjestys määritettiin 
priorisointianalyysin perusteella. Toteutusohjelmaan Espoosta 
nimetyt kohteet seuraavan kymmenen vuoden aikana ovat 
Pakankylä, Brobacka, Oittaa, Mustapuro ja Vanhakartano.” Näiden 
lisäksi on useita muitakin kohteita, jotka tulisi saada toteutukseen. 
Nopeutettava kohde on mm. Mustapuro, jonka osalta 
toteutusedellytykset esitettyä aikaisemmin tulee varmistaa HSY:n 
suunnitelmiin. 
 
Kaupunginhallitus täsmentää ohjelmaa seuraavalla lisäyksellä: 
Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaluonnos POKE on tulossa 
lähikuukausina nähtäville. Sen avulla on mm. tarkoitus vauhdittaa 
asemakaavojen laadintaa POKE-alueella, lisätä kylämäistä 
pientalorakentamista, selkeyttää hajarakentamisen käytäntöjä sekä 
ottaa tämä lisääntyvä väestömäärä huomioon palvelujen 
aikatauluttamisessa. Kaupunginhallitus kehottaa teknisen ja 
ympäristötoimen toimialaa ja HSY:tä ottamaan tämä tavoiteltu 
kehitys jo nyt kaikessa toiminnassa huomioon ja tarkistamaan 
vesihuollon toteutusohjelmaa tämän mukaisesti.  
 
Lisäksi Espoon kaupunginhallitus yhtyy Helsingin 
kaupunginhallituksen seuraavaan näkemykseen: ”Lausuessaan 
HSY-alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmasta Helsingin 
kaupunginhallitus totesi, että jotta pääkaupunkiseudun kaikkien 
kaupunkien haja-asutuskohteiden vesihuoltotarpeet voidaan 
jatkossa toteuttaa, tulisi HSY:n vesihuollon investointiohjelmaan tätä 
varten tehtävä varausta kasvattaa nykyisestä.” 
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1 Johdanto

1.1 Vesihuollon kehittämiseen liittyvä lainsäädäntö

Kunnan velvollisuutena on vesihuoltolain (119/2001) 5 §:n mukaan
kehittää alueellaan vesihuoltoa yhdyskuntakehitystä vastaavasti.
Kunnan tulee tehdä yhteistyötä vesihuollon kehittämisessä alueensa
vesihuoltolaitosten, niille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä
käsittelevien laitosten sekä muiden kuntien kanssa. Yhteistyöhön
velvoittaminen palvelee koko vesihuollon toimintaketjun huomioon
ottamista vesihuollon kehittämisen suunnittelussa. Yhteistyö
naapurikuntien kanssa on tarpeen esimerkiksi toimintavarmuuden
parantamisen ja vedenhankinnan turvaamisen kannalta.

Vesihuoltolaki muuttui vesihuollon kehittämisvelvoitteen osalta
1.9.2014. Tätä ennen laki nimenomaisesti velvoitti kuntia laatimaan
vesihuollon kehittämissuunnitelman. Nykylainsäädäntö asettaa
kunnille ainoastaan vesihuollon kehittämisvelvollisuuden.

Vesihuollon kehittämisen tärkeimpiä tavoitteita on arvioida
alueellisesti ja ajallisesti vesihuoltolain 6 ja 7 §:n mukaista
vesihuollon järjestämisvelvollisuutta ja siten ohjata kunnan toiminta-
aluepäätöksiä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä asemakaava-
alueisiin sekä esimerkiksi kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä
määritellyille erityisen herkille alueille. Vesihuollon
kehittämissuunnitelman tarkoitus ei kuitenkaan ole ainoastaan olla
toiminta-aluepäätöksiä ohjaava asiakirja, vaan siinä tarkastellaan
myös muiden vesihuollon osa-alueiden kehittämistä.

1.2 Suunnittelutyö ja sen tavoitteet

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma laadittiin vuoden 2016
aikana samanaikaisesti Vantaan, Helsingin ja Kauniaisten
kaupunkikohtaisten sekä HSY:n alueen vesihuollon
kehittämissuunnitelmien kanssa. Tavoitteena oli laatia koko
pääkaupunkiseudun kattavat samoin periaattein laaditut
suunnitelmat, jotka palvelisivat mahdollisimman hyvin kuntien ja
seudun yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon kehittymistä seuraavan
vuosikymmenen aikana.

Tässä suunnitelmassa on keskitytty yhdyskuntarakenteen
kehittymisen aiheuttamien muutostarpeiden sekä nykyisten
verkostojen ulkopuolella olevien vesihuollon tarpeessa olevien
alueiden tunnistamiseen. Tarkoitus on luoda mahdollisimman hyvä
pohja maankäytön ja vesihuollon jatkosuunnittelulle, jotta vesihuollon
tarpeessa olevat alueet saadaan toiminta-alueiden piiriin ja
vesihuoltolaitoksilla olisi edellytykset tehdä pitkän tähtäimen
suunnittelua laadukkaiden ja toimintavarmojen vesihuoltopalveluiden
tuottamiseksi toiminta-alueillaan. Lisäksi on keskitytty sellaisten
kohteiden tunnistamiseen, joista ei ole riittävästi tietoa vesihuollon
tarpeen arvioimiseksi. Niiden osalta on määritetty tehtävät,
vastuutahot ja aikataulut, jotta seuraavalla päivityskerralla olisi
riittävästi tietoa päätöksentekoa varten.

Kehittämissuunnitelma ei ole sitova oikeusvaikutteiden asiakirja vaan
tavoitteellinen suunnitelma, jossa esitetään kaupungin vesihuollon
kehittämisen suuntaviivat, laajuus ja periaatteet. Vesihuoltolain
valvontaviranomaisina toimivat alueellinen ympäristökeskus sekä
kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomainen.
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Espoon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa ei ole
käsitelty vesihuollon teknisiä ratkaisuja, kapasiteettien riittävyyttä,
mitoituksia tms. Ne tarkastellaan tarkemmin vesihuoltolaitosten
omissa yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa. Oleellista on tämän
kehittämissuunnitelman kytkeytyminen mahdollisimman hyvin muihin
kaupungin ja vesihuoltolaitosten suunnittelujärjestelmiin,
suunnitelmien vuorovaikutteisuus ja niiden säännöllinen päivitys.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa ei ole käsitelty hulevesien
hallintaa. Espoon kaupungilla on vuonna 2012 laadittu
hulevesiohjelma, jossa on esitetty hulevesien hallinnan periaatteet,
tavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Espoon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinnasta
on vastannut työryhmä, jossa ovat olleet mukana Espoon kaupungin
lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän (HSY) ja
konsultin edustajat.

Suunnittelua ohjaavaan työryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

- Petri Vainio, pj, investointipäällikkö,
kaupunkitekniikan keskus

- Ilppo Kajaste, limnologi, ympäristökeskus
- Paula Kuusisto-Hjort, yleiskaavainsinööri,

kaupunkisuunnittelukeskus
- Leena Kaasinen, suunnittelupäällikkö,

kaupunkisuunnittelukeskus
- Emma Laamanen, terveystarkastaja, Espoon

seudun ympäristöterveys, varalla Susanne
Nieminen, vs. terveystarkastaja, Espoon seudun
ympäristöterveys sekä Sari Front, terveystarkastaja,
Espoon seudun ympäristöterveys

- Aki Välimäki, suunnittelija, asuntoyksikkö

HSY:n edustajina työryhmässä olivat:

- Heidi Ekholm, erityisasiantuntija
- Jukka Saarijärvi, yksikön päällikkö
- Tiina Hietanen, aluepäällikkö

Konsulttina työssä toimi Pöyry Finland Oy:

- Jussi Ristimäki, projektipäällikkö
- Henna Leppänen, suunnittelija
- Leena Sänkiaho, paikkatietoasiantuntija

1.3 Vuoden 2013 vesihuollon kehittämissuunnitelman toteutuminen

Espoossa vuosien 2012–2015 asuntotuotanto jäi vuoden 2013
vesihuollon kehittämissuunnitelmassa arvioidusta tasosta.
Ennusteen mukaan asuntotuotanto suunnittelukaudella oli yhteensä
noin 9 000 asuntoa, mutta toteuma jäi noin 6 000 asuntoon.
Asuntotuotanto jäi ennakoitua pienemmäksi esimerkiksi Suurpellon,
Kuninkaankolmion ja Tapiolan-Otaniemen-Keilaniemen alueilla.
Kaavoitukseen perustuvista verkostojen laajennusalueista jäivät
toteutumatta Ketunkorven, osa Kalajärven ympäristön sekä osa
Perusmäen ympäristön kohteista.

Vesihuollon kehittämisalueista Vihermäen, Kolmperän, Brobackan ja
Kotimäen vesihuollosta vähintään osa on toteutettu tai toteutetaan
parhaillaan. Brobackan suunnittelualueesta on toteutettu pieni osa.
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Kolmperän alueesta jäi toteutumatta järven pohjoispuolinen alue ja
Kotimäen osalta toteutumatta jää Kolmirannan alue.

2 Vesihuollon nykytila

2.1 Keskitetty vesihuolto Espoossa

Espoon kaupungin alueella toimii tällä hetkellä kuusi
vesihuoltolaitosta, vesiosuuskuntaa, -yhtiötä tai –yhtymää:

- HSY
- Suvisaariston vesiosuuskunta
- Puotisten Vesi Oy
- Rinnekoti-säätiö
- Kartanon Vesi
- Näsiniementien vesiosuuskunta

Vesihuollon toimijoista HSY:lle, Suvisaariston vesiosuuskunnalle,
Puotisten Vesi Oy:lle ja Rinnekoti-säätiölle on hyväksytty
vesihuoltolain mukainen toiminta-alue.

Vesihuoltolain muutoksen (681/2014) mukaan vesihuoltolaitoksella
tarkoitetaan vesihuollon toimijaa, jolle on vahvistettu lain 8 §:n
mukainen toiminta-alue. Vesihuoltolakia sovelletaan vain
vesihuoltolaitokseen, joten lain soveltamisalaan kuuluakseen
toimijalla tulee olla hyväksytty toiminta-alue. Siten vesiosuuskunnat
ja muut vastaavat toimijat kuuluvat vesihuoltolain soveltamisalaan
vain, jos niille on vahvistettu toiminta-alue.

Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, ”joilla kiinteistöjen liittäminen
vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen
toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi”
(Vesihuoltolaki 119/2001 7 §, muutos 681/2014). Lisäksi kunnan
tulee vesihuoltolain 6 § mukaan ryhtyä toimenpiteisiin tarvetta
vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, laitoksen toiminta-
alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun
saatavuuden turvaamiseksi, mikäli suurehkon asukasjoukon tarve tai
ympäristön- tai terveydensuojelulliset syyt sitä vaativat.

Vesihuoltolain 6 ja 7 § mukaisilla alueilla sijaitseville
vesiosuuskunnille ja vastaaville on lain mukaan hyväksyttävä
toiminta-alue. Lisäksi ohjeellisena periaatteena voidaan käyttää, että
niille vesiosuuskunnille ja vastaavilla, jotka kuuluvat
talousvesiasetuksen (1352/2015) soveltamisalaan, määritellään
toiminta-alue. Talousvesiasetuksen soveltamisalaan kuuluvat ne
vettä toimittavat laitokset, jotka palvelevat vähintään 50 asukasta tai
toimittavat talousvettä yli 10 m3 vuorokaudessa. Vaikka
vesiosuuskunnalle, -yhtiölle tai –yhtymälle ei olisi vahvistettu
toiminta-aluetta, sitä koskevat terveydensuojelulaki (763/1994) ja sen
nojalla annetut asetukset.

Kartanon Vesi Oy kuuluu ns. pienen talousvesiasetuksen (401/2001)
soveltamisalaan. Näsiniementien vesiosuuskunta ei ole tehnyt
terveydensuojelulain mukaista ilmoitusta
terveydensuojeluviranomaiselle talousveden toimittamisen
aloittamisesta.

2.2 HSY

Espoon kaupungin vesihuollosta vastaa pääosin Helsingin seudun
ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY.
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Espoossa jaettava talousvesi tuotetaan Helsingissä sijaitsevilta
Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vesilaitoksilla. Pitkäkosken ja
Vanhankaupungin raakavesi otetaan Päijänteestä, josta se
johdetaan laitokselle noin 120 km pitkän Päijänne-tunnelin kautta.
Pitkäkoskelta ja Vanhastakaupungista vesi syötetään Espooseen
kahta reittiä pitkin: Mäkkylän paineenkorotusaseman kautta ja
uudella runkovesijohdolla Helsingin Pajamäen kautta Espoon
Saarniraivioon. Espoossa sijainneen Dämmanin vesilaitoksen
käytöstä luovuttiin vuonna 2016.

Espoon vedenjakeluverkosto jakautuu neljään painepiiriin, joissa
kussakin on oma vesitorni (Espoonlahti, Haukilahti, Kauniainen ja
Otaniemi). Lisäksi verkostossa on useita pienpainepiirejä.

Espoon alueella syntyvät jätevedet käsitellään Suomenojan
jätevedenpuhdistamolla. Suomenojan jätevedenpuhdistamo tullaan
korvaamaan uudella Blominmäkeen rakennettavalla puhdistamolla
arviolta vuonna 2020.

Keskeiset HSY:n toiminnan laajuutta Espoossa kuvaavat luvut
vuodelta 2015 on esitetty taulukossa 2.1.

Taulukko 2.1. HSY:n toiminnan avainluvut Espoossa vuodelta 2015

2.3 Vesiosuuskunnat, -yhtymät, -yhtiöt ja muut vastaavat toimijat

HSY on selvittänyt vuosina 2014–2016 vesiosuuskuntien, -yhtiöiden
ja -yhtymien nykytilaa. Alla esitetyt kehittämistarpeet ja -toiveet
perustuvat näihin selvityksiin.

Suvisaariston vesiosuuskunta
Suvisaariston vesiosuuskunta toimii Suvisaariston alueella ja
Soukanniemellä. Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1999 ja sen
toiminta-alue on vahvistettu vuonna 2004. Varsinaisen vahvistetun
toiminta-alueen lisäksi osuuskuntaan on liitetty erillisillä päätöksillä
Pentalan saari, Minnesholmen, Halsholmen, Iso Lehtisaari, Pieni
Lehtisaari ja Sumparen. Näissä saarissa on vain kesävesijohto ja -
viemäri.

Suvisaariston vesiosuuskuntaan on liittynyt n. 495 kiinteistöä.
Liittyjistä 93 on ns. kesäveden käyttäjiä, jotka eivät yleensä ole
liittyneet viemäriverkkoon. Kesäveden käyttäjille sisältyy
mahdollisuus liittyä viemäriin.Suvisaariston vesiosuuskunta hankkii
vetensä HSY:n vesijohtoverkostosta ja johtaa jätevetensä HSY:n
viemäriverkostoon. Osuuskunnan vedenkulutus on keskimäärin 126
m3 vuorokaudessa, yhteensä noin 45 000 m3 vuodessa (2014).

Suvisaariston vesisosuuskunnan alue kuuluu Bergö-Stora Bodö-
Fridheminkallion oikeusvaikutteinen osayleiskaavan
suunnittelualueeseen. Kaavoitus on tämän kehittämissuunnitelman
laadinnan aikana vielä kesken, mutta toteutuessaan voi tuoda
alueelle merkittävästi lisärakentamista. Mikäli lisärakentaminen tuo
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Suvisaariston vesiosuuskunnalle painetta laajentaa toiminta-aluetta
tai muutoin laajentaa toimintaa, vesiosuuskunta on halukas
neuvottelemaan käyttö- ja kunnossapitoyhteistyöstä HSY:n kanssa.
(HSY:n ja vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja yhtymien välisen
yhteistyön toimenpideohjelma, 26.8.2016)

Keskusteluja vesiosuuskunnan kanssa käydään ja tavoitteena on
laatia sopimus jossa mm otetaan kantaa vesihuollon maksuihin ja
investointien toteuttamisen ja rahoituksen periaatteista.

Suvisaariston vesiosuuskunnan toiminta-alue on esitetty liitteessä
2 ja tarkemmat tiedot liitteessä 1.

Puotisten Vesi Oy
Puotisten Vesi Oy toimii Bodomjärven itäpuolella ja Matalajärven
pohjoispuolella. Puotisten Vesi Oy vastaa noin 160 ympärivuotisen
asukkaan sekä Master Golf -golfkentän sosiaali- ja huoltotilojen sekä
ravintolan vesihuollosta.  Puotisten Vesi Oy:llä ei ole tarkkaan
rajattua toiminta-aluetta, sillä vuoden 2004 päätöksessä määrittely
on hyvin suuripiirteinen. Puotisten Vesi Oy hankkii vetensä HSY:n
vesijohtoverkostosta ja johtaa jätevetensä HSY:n viemäriverkostoon.
Puotisten Vesi Oy:n vedenkulutus on keskimäärin 30 m3

vuorokaudessa (2014).

Vesiyhtymällä ei ole enää halukkuutta kehittää omaa vesihuoltoa.
Verkoston osalta alueella on kehittämistarpeita veden huonon
vaihtuvuuden vuoksi. Puotisten Vesi Oy:n mukaan vedenlaadussa
alueella on ollut ajoittain lieviä ongelmia. Veden viipymä näkyy myös
ajoittain viranomaisille toimitettavissa vesinäytteissä. Koska yhtiö
hankkii talousvetensä HSY:ltä, ei kiertoyhteyden toteuttaminen
ratkaise ongelmaa. Viipymää voitaisiin lyhentää putkikokoa
pienentämällä.

Vesiyhtymä haluaisi HSY:n ottavan vastuun Puotisten Vesi Oy:n
vesihuollosta. (HSY:n ja vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja yhtymien
välisen yhteistyön toimenpideohjelma, 26.8.2016) Espoon aloitteesta
on käynnistetty neuvottelut Puotisten veden toiminnan siirtymisestä
HSY:lle. Siirtyminen voisi olla loppuunsaatettu vuosikymmenen
loppuun mennessä

Puotisten Vesi Oy:n toiminta-alue on esitetty liitteessä 2 ja
tarkemmat tiedot liitteessä 1.

Kartanon Vesi
Espoossa on (STM 401/2001) mukainen kohde Kartanon Vesi, jonka
hallinnoinnista on sovittu Espoon Veden kanssa 16.12.2003
päivätyssä hallintakirjassa. Kartanon Vesi toimii Espoon
Vanhankartanon alueella ja sen verkostoihin on liittynyt 7 kiinteistöä.
Verkosto on 1,5 km pitkä ja otettu käyttöön vuonna 2004.

Kartanon Vesi katsotaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston antaman
lausunnon mukaan terveydensuojelulain mukaiseksi talousvettä
toimittavaksi laitokseksi ns. pieneksi vesiosuuskunnaksi. Sen
toimintaan sovelletaan ns. pientä talousvesiasetusta (STM
401/2001).

Näsiniementien vesiosuuskunta
Näsiniementien vesiosuuskunta on Espoon alueen
vesiosuuskunnista uusin ja se on perustettu vuonna 2015.
Perustamisen aikaan osuuskuntaan kuului 8 vakituisessa käytössä
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olevaa kiinteistöä ja 1 kesäasunto. Osuuskunta on arvioinut, että
liittyjämäärät voivat jatkossa hieman kasvaa. (HSY:n ja
vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja yhtymien välisen yhteistyön
toimenpideohjelma, 26.8.2016)

Osuuskunnan toimintaan sovelletaan ns. pientä talousvesiasetusta
(STM 401/2001). Osuuskunta ei ole tehnyt kunnan
terveydensuojeluviranomaiselle terveydensuojelulain mukaista
ilmoitusta talousveden jakelun aloittamisesta.

Rinnekoti-säätiö
Pohjois-Espoon Lakistossa sijaitseva Rinnekodin vedenottamo ja -
käsittelylaitos on suurin HSY:n toiminta-alueen ulkopuolinen
vedenottamo. Laitos on Rinnekoti-säätiön omistuksessa ja palvelee
noin tuhatta käyttäjää säätiön asuntoloissa. Rinnekoti-säätiön
alueelle on vireillä asemakaava. Espoon seudun ympäristöterveys
on esittänyt huolensa Rinnekodin alueen vesihuollosta. Ongelmia on
ollut aiemmin mm. talousveden laadussa, mutta prosessimuutoksia
on suunniteltu sekä laitoksen ja verkoston toimivuutta on parannettu.

Rinnekoti-säätiö on teettänyt vuonna 2011 selvityksen alueen
vesihuollon kehittämismahdollisuuksista (Planora Oy, 2011). Tuolloin
ehdotettiin yleissuunnitelman ja tarkemman kustannusarvion
laatimista vaihtoehdoille, joissa talousvesi johdettaisiin Nurmijärven
verkostosta ja jätevedet käsiteltäisiin paikallisesti sekä vesijohdon ja
jätevesiviemärin liittämiselle HSY:n verkostoon.

2.4 Vesihuolto nykyisten toiminta-alueiden ulkopuolella

Keskitetyn vesi- ja viemäriverkoston ulkopuolella on Espoossa
pääosin taajama- ja haja-asutusalueita, joissa ei ole vahvistettua
asemakaavaa.  Espoon haja-asutusalueiden vedenhankinta ja
jätevedenkäsittely perustuu pääosin kiinteistökohtaisiin
käsittelyratkaisuihin. Keskitetyn vedenjakelun ulkopuolella asuu
arviolta 5 000 henkilöä ja keskitetyn viemäröinnin ulkopuolella noin
8 000 henkilöä.

Vesihuoltolaitoksella ei vesihuoltolain mukaan ole velvoitteita
toiminta-alueensa ulkopuolisten alueiden vesihuollon järjestämiseen.
Vastuu kiinteistön vesihuollosta on tällöin kiinteistön omistajalla tai
haltijalla. Vesihuoltolaitos voi kuitenkin tarjota vesihuoltopalveluita
myös toiminta-alueensa ulkopuolella.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla
talousjätevesien käsittelystä on säädetty ympäristönsuojelulaissa
(527/2014), valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien
käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (VNA 209/2011,
nk. hajajätevesiasetus) ja kaupunkien ympäristönsuojelu-
määräyksissä. Hallitus valmistelee esitystä ympäristönsuojelulain ja
hajajätevesiasetuksen muuttamisesta.  Tarkoitus on, että muutokset
tulisivat voimaan vuonna 2017.

Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 18.11.2013 (luku 2
Jätevedet) mukaan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin
liittymättömillä kiinteistöillä, jotka sijaitsevat ranta-alueella tai
tärkeällä pohjavesialueella, talousjätevedet on käsiteltävä
menetelmällä, joka täyttää hajajätevesiasetuksen 4 §:n mukaisen
ohjeellisen puhdistustason. Lisäksi tärkeällä pohjavesialueella
talousjätevesien imeyttäminen maahan on kielletty ja vesikäymälän
jätevedet on johdettava jätevesiviemäriin tai tiiviiseen säiliöön.
Espoon kaupungin rakennusjärjestyksessä (12.9.2011) on määrätty,
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että tärkeillä pohjavesialueilla ”jätevedet on johdettava kunnan
yleiseen viemäriin tai tiiviiseen säiliöön.”

Toiminta-alueen ulkopuolella on joiltakin alueilta raportoitu ongelmia
kaivojen raakaveden vedenlaadussa, esim. Mustanpurontieltä ja
Anfallinpolun alueelta.

Vesihuollon toiminta-alueen ulkopuolella on Espoossa 54 hevostallia
(joista 14 kpl vähintään 20 hevosen talleja) ja kaksi lammastilaa.
Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1. Näiden osalta ei ole
tiedossa erityisiä vedenhankintaa tai jätevesiä koskevia ongelmia.

Toiminta-alueen ulkopuoliset vedenottamot
Espoon seudun ympäristöterveyden valvonnassa on 28 HSY:n
toiminta-alueen ulkopuolista vedenottamoa. Näistä yli 50 käyttäjän tai
kapasiteetiltaan yli 10 m3/d vesilaitoksia on 8.

Muutamilla pienemmillä oman vedenottamon varassa olevilla
toimijoilla on ollut ongelmia raakaveden laadussa tai riittävyydessä.
Näillä vedenottamoilla on raakaveden käsittelyä varten omat
vedenkäsittelylaitteistot.

Toiminta-alueen ulkopuoliset jätevedenpuhdistamot
Espoon ympäristökeskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen
valvonnassa on Espoon alueella 10 HSY:n toiminta-alueen
ulkopuolista jätevedenpuhdistamoa. Näistä Rinnekodin puhdistamo
on selvästi suurin (noin 315 m3/d). Muiden puhdistamoiden virtaamat
ovat luokkaa 1 - 45 m3/d. Jätevedenpuhdistamot palvelevat
pääsääntöisesti yhdellä kiinteistöllä tapahtuvaa palvelu- tai
virkistystoimintaa.

Toiminta-alueiden ulkopuoliset vedenottamot ja jätevedenpuhdistamot
on esitetty kartoilla liitteissä 6 ja 7 ja tarkemmat tiedot liitteessä 1.

3 Ylikunnallinen yhteistyö

3.1 Seudullinen vesihuollon kehittäminen

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma laadittiin samanaikaisesti
HSY:n muiden jäsenkuntien (Helsinki, Vantaa ja Kauniainen)
kehittämissuunnitelmien kanssa. Samalla laadittiin kaupunkien ja
HSY:n yhteistyönä HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma,
joka varmistaa jäsenkuntien tasapuolisen kohtelun ja kattaa
vesihuoltopalvelut jokaisen HSY:n jäsenkunnan alueella.

HSY:n alueen kehittämissuunnitelmien laatimisen jälkeen HSY laatii
laajemman kehittämisselvityksen, jossa perehdytään HSY:n alueen
naapurikuntien vesihuollon kehittämistarpeisiin. Tavoitteena on
selvittää naapurikuntien vesihuollon kehittämisen liityntäpinnat
HSY:n toimintaan ja kartoittaa mahdollisia yhteistyötarpeita.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman kytkeytyminen HSY:n
perussopimuksen mukaiseen investointien ohjelmointien
suunnittelujärjestelmään on kuvattu kappaleessa 5.3.

3.2 Verkostoyhteydet naapurikuntiin

Espoon vesijohtoverkosto on yhdistetty Helsingin, Vantaan ja
Kauniaisten lisäksi Kirkkonummen verkostoon. Espoon verkoston
läpi johdetaan vettä Kauniaisiin ja Kirkkonummelle.
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Suomenojan jätevedenpuhdistamolle johdetaan käsiteltäväksi
Espoon alueen verkoston kautta myös Vantaan länsiosan,
Kauniaisten ja Kirkkonummen jätevesiä. Vuoden 2020 jälkeen nämä
vedet käsitellään Blominmäkeen rakennettavassa uudessa
jätevedenpuhdistamossa.

Vantaan Linnaisten kaupunginosan vesihuolto on järjestetty Espoon
vesihuoltoverkostojen kautta.

3.3 Kuntatekniikan yhteistyö

Jäsenkuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) ja HSY:n
kesken on vuoden 2014 lopussa solmittu sopimus ”Puitesopimus
kuntatekniikan yhteistyöstä HSY ja sen jäsenkuntien kesken”,
jäljempänä KT-sopimus. KT-sopimus täsmentää lainsäädännössä,
HSY:n perussopimuksessa ja ”Sopimuksessa pääkaupunkiseudun
vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistämisen periaatteista ja
edellytyksistä” kirjattuja jäsenkuntien ja HSY:n vastuita ja yhteistyötä.
Lisäksi KT-sopimus käsittelee työ- ja kustannusjakoa koskien
vesihuollon toiminta-alueen laajentumista, vesihuoltoinvestointien
ohjelmointia, suunnittelua ja rakentamista sekä
vesihuoltojärjestelmän ylläpitoa.

Sopimuksen ydinsisältönä ovat kustannusvaikutuksia aiheuttavat
periaatteet ja sen päätarkoituksena on yhtenäistää toimintatapoja
kunkin jäsenkunnan ja HSY:n kesken siltä osin kuin sillä on
vaikutusta jäsenkuntien tasapuoliseen kohteluun
vesihuoltoyhteistyössä. KT-sopimusta täsmentävät
palvelusopimukset ja niihin liittyvät menettelyohjeet.

KT-sopimuksen ja palvelusopimusten seurantaa varten on nimetty
KT-seurantaryhmä, jossa on kaikkien jäsenkuntien edustajat ja
HSY:n edustajia. Seurantaryhmä myös seuraa puitesopimuksen
noudattamista, soveltamista käytäntöön ja tarvetta sopimuksen
muutoksille.

Espoon ja HSY:n kesken hyväksyttiin vuoden 2015 aikaan seuraavat
palvelusopimukset:

- vesihuollon suunnittelu ja rakennuttaminen
- vesihuollon rakentaminen
- yleisen sammutusveden toimittamisen sopimus

(sopimuksen osapuolina Espoon kaupunki, Länsi-
Uudenmaan pelastuslaitos ja HSY)

Palvelusopimuksista vesihuoltolain mukainen hulevesisopimus on
valmisteilla. Hulevesisopimuksessa sovitaan hulevesien hallinnasta.
Sopimusluonnoksen perusteella HSY vastaa hulevesien
viemäröinnistä huleveden viemäröintialueella ja jäsenkunnat
hulevesien muusta hallinnasta kunnan hulevesijärjestelmän
vaikutusalueella. Hulevesisopimuksessa käydään läpi eri
hulevesirakenteiden omistajuudet ja kunnossapitovastuut sekä
sovitaan HSY:n ja sen jäsenkuntien välisestä varautumisesta
häiriötilanteisiin. Sopimuksen valmistelu on vielä kesken ja
vastuujakoja eri toimijoiden välillä vielä määritellään. Työryhmässä
on ollut mukana edustajia kaikista jäsenkunnista ja hulevesisopimus
astuu voimaan vuoden 2018 alusta.
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4 Väestön- ja yhdyskuntarakenteen kehitys

4.1 Väestöennusteet

Espoossa oli asukkaita vuoden 2016 alussa 269 802. Espoon
väestömäärä 1.1.2026 on ennusteen mukaan 308 400, jolloin
Espoon väestönkasvu vuodenvaihteesta 2015/2016 ennustekauden
loppuun vuodenvaihteeseen 2025/2026 on yhteensä 38 600
asukasta eli keskimäärin 3 900 asukasta vuodessa. Ennusteen
väestönkasvu vuosina 2016–2019 on 4 400–4 100 ja vuodesta 2020
alkaen 3 700–3 500 asukasta vuodessa.

Espoon alueellisen väestöennusteen ennustekausi on 10 vuotta.
Alueellinen väestönkasvu Espoon väestöennusteessa perustuu
arvioidun asuntotuotantoennusteen mukaiseen kasvuun. Koko
kaupungin tasolla vuosien 2016–2017 väestönkasvu on 1,6 %,
vuosina 2018–2019 väestönkasvu on 1,5 % ja vuodesta 2020
eteenpäin 1,3 - 1,1 %. Koko ennustejaksolla kasvu on keskimäärin
1,3 % vuodessa. Ennusteen kasvusta suurin osa on syntyneiden
enemmyyttä kuolleisiin nähden. Syntyneiden enemmyys on
Espoossa vuositasolla suhteellisen vakaa noin 2 200 asukasta
vuodessa, muu osa väestönkasvusta on muuttovoittoa muista
kunnista tai maahanmuuttoa. Muuttoliikkeen osuus voi vaihdella
paljon vuosittain.

Suuralueista eniten kasvavat Suur-Leppävaara, Suur-Tapiola, Suur-
Espoonlahti ja Suur-Matinkylä 6 500 – 8 800 asukkaalla.

Kuva 4.1. Espoon väestö 1.1.2016 (Tietolähde Espoon
väestöennuste 2016–2026, Espoon kaupunki / Konserniesikunta,
strategia ja kehittäminen)



13

Taulukko 4.1. Espoon väestöennuste 1.1.2017 - 2026 (Tietolähde
Espoon väestöennuste 2016-2026, Espoon kaupunki /
Konserniesikunta, strategia ja kehittäminen)

Alue 2016 2026 Muutos

Suur-Leppävaara 66 927 75 684 8 757

Suur-Tapiola 45 083 53 023 7 940

Suur-Matinkylä 39 213 45 641 6 428

Suur-Espoonlahti 53 522 60 079 6 557

Suur-Kauklahti 8 959 12 299 3 340

Vanha-Espoo 39 670 43 001 3 331

Pohjois-Espoo 11 195 12 864 1 669

Muut (laitosväestö,
alue tuntematon tms.) 5 233 5 809 576

Yhteensä 269 802 308 400 38 598

4.2 Maankäytön kehittyminen

Espoota kehitetään viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten
verkostokaupunkina. Maankäyttöä tehostetaan hyvien
joukkoliikenneyhteyksien, kaupunkiradan, Länsimetron, Raide-
Jokerin sekä tulevan Länsiradan vaikutuspiirissä. Tavoitteena on
sujuva joukkoliikenne, jota täydentää metroliikenteen
käynnistyminen. Joukkoliikenteen järjestelyjen vaikutus näkyy
kaavoituksessa, rakentamisessa ja kaupungin palvelujen ja
toimitilojen uudelleen järjestelyissä.

Kaupunkisuunnittelun työohjelmassa esitetään vuosittain Espoon
yleis- ja asemakaavoituskohteet sekä liikennesuunnitelmat.
Työohjelma noudattaa Espoon kaavoitusohjelman 2014–2017,
Espoo-tarinan sekä Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -
aiesopimuksen antamaa kehystä. Tulevien vuosien kaavoitukselle
reunaehdot asettaa myös Espoon kaupungin ja valtion välinen
sopimus Länsimetron jatkeen rahoittamisesta, jonka myötä Espoo on
sitoutunut kaavoittamaan vuosittain 312 500 km² uutta
asuntokerrosalaa pääosin hyville SAVU-saavutettavuusvyöhykkeille
(Kuva 4.3), metron ja junaradan läheisyyteen.
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Kuva 4.3. Espoon saavutettavuusvyöhykkeet (SAVU).

5 Vesihuollon kehittäminen toiminta-alueilla

5.1 Verkoston rakentamisohjelmat

HSY:n ja jäsenkuntien kesken laaditun KT-sopimuksen,
”Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY ja sen jäsenkuntien
kesken”, mukaan kuntayhtymä on velvollinen kustannuksellaan
suunnittelemaan ja rakentamaan vesihuoltoverkostoa kunkin
jäsenkunnan kaava-alueellaan päättämässä aikataulussa ja
laajuudessa. Asemakaava-alueen ulkopuolella vesihuoltoverkoston
rakentamisen aikataulu ja laajuus määräytyy kuntakohtaisen
kehittämissuunnitelman perusteella.

HSY rakentaa uusia runkolinjoja ja saneeraa olemassa olevaa
verkostoa Espoon alueella oman ohjelmansa mukaisesti.
Saneerauksia ja HSY:n runkolinjahankkeita pyritään sovittamaan
yhteen Espoon kaupunkitekniikan keskuksen sekä HSY:n välillä, jotta
saavutettaisiin kustannussäästöjä ja toimenpiteistä aiheutuva häiriö
olisi mahdollisimman vähäinen.

5.2 Verkoston laajentuminen uusille kaava-alueille

Espoossa tulevan kymmenen vuoden aikana huomattava osa
asuntorakentamisesta kohdentuu vanhojen asuinalueiden
täydentämiseen yhdyskuntarakennetta eheyttämällä. Uusien
asemakaava-alueiden toteuttamisen edellyttämä kunnallistekniikka
pyritään suunnittelemaan ja rakentamaan asemakaavatyön
yhteydessä sovittavassa aikataulussa.

Espoon lähivuosien asuntorakentamiskohteet sijoittuvat pääosin
nykyisen yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon toiminta-alueen sisään.
Rakentamattomia alueita on tulossa rakennettavaksi esimerkiksi
Suurpellon alueella, Latokaskessa, Espoonkartanossa sekä
Viiskorvessa, Leppävaarassa, Finnoossa, Kurttilassa sekä Kerassa.
Yhdyskuntarakenne täydentyy edelleen etenkin Länsimetron ja
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Raide-Jokerin ratalinjausten varrella. Tiivistyviä alueita ovat mm.
Otaniemi, Tapiola, Niittykumpu ja Kauklahti.

5.3 HSY:n vesihuollon kehittämisen ja investointien toteutuksen suunnittelujärjestelmä

Vesihuollon investointien suunnittelujärjestelmä on kuvattu HSY:n
perustamissopimuksessa ja se perustuu kuvan 5.1 mukaisesti
vesihuollon kehittämissuunnitelmien, vesihuollon
investointistrategian ja vesihuollon investointisuunnitelman väliseen
vuorovaikutukseen.

Kuva 5.1: HSY:n vesihuollon investointien suunnittelujärjestelmä

MasterPlan on HSY:ssä kehitteillä oleva maantieteellisesti HSY:n
aluetta laajempi pitkän tähtäimen skenaario- ja tulevaisuusanalyysi.

Pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämisselvitys laaditaan
ensimmäistä kertaa kevään 2017 aikana vesihuollon
kehittämissuunnitelmatyön jälkeen. Selvityksessä koostetaan HSY:n
alueen naapurikuntien vesihuollon kehittämisnäkymiä perustuen
vesihuollon kehittämissuunnitelmiin ja naapurikuntien haastatteluihin.

Vesihuollon kuntakohtainen kehittämissuunnitelma kuvaa
jäsenkunnan alueen kehittymistä ja siten vesihuollon laajennus- ja
kehittämistarvetta. Lisäksi vesihuollon kehittämissuunnitelmat
ohjaavat vesihuollon toteuttamista harvaanasutuilla alueilla,
perustuen vesihuoltolain mukaisesti laajan ihmisjoukon veden
tarpeeseen sekä ympäristö- ja terveysriskien hallintaan. Vesihuollon
kehittämissuunnitelmien tarkastelujakso on kymmenen (10) vuotta ja
päivitysväli neljä (4) vuotta.

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma laaditaan
samanaikaisesti vesihuollon kuntakohtaisten
kehittämissuunnitelmien kanssa. HSY:n alueen vesihuollon
kehittämissuunnitelman roolina on varmistaa jäsenkuntien
tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu vesihuoltoyhteistyössä.
Kehittämissuunnitelmassa jäsenkunnat sopivat kriteerit asemakaava-
alueiden ulkopuolisten alueiden liittämiselle HSY:n vesihuoltoon.
Vesihuollon kehittämissuunnitelman tarkastelujakso on kymmenen
(10) vuotta ja päivitysväli neljä (4) vuotta.
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Vesihuollon toiminta-alueen tulee vesihuoltolain mukaan kattaa
alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon
tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun
yhdyskuntakehityksen vuoksi. HSY:n alueen toiminta-alueen
tarkastelujaksoksi on sovittu KT-sopimuksessa (HSY:n ja sen
jäsenkuntien välinen sopimus kuntatekniikan yhteistyöstä) kolme (3)
vuotta ja päivitysväliksi yksi (1) vuosi.

Investointien tarveselvitykset ovat HSY:n asiantuntija-analyysejä
vesihuollon investointihanketarpeista. Tarveselvitysten
tarkastelujakso on vähintään kymmenen (10) vuotta ja päivitysväli
vähintään kaksi (2) vuotta.

Talousmalli on työkalu kulujen, investointien ja tariffien välisen
vuorovaikutuksen tarkasteluun. Talousmallilla sovitetaan
vesihuoltolaitoksen taloudelliset edellytykset investointitarpeisiin.
Talousmalli huomioi vesihuoltolaitoksen taloudellisen tilan sekä tulo-
ja menovirrat. HSY:llä talousmallin tarkastelujakso on 20 vuotta ja
malli päivitetään investointiohjelman valmistelun yhteydessä eli
yleensä kahden vuoden välein.

Laskutetun veden ennuste laaditaan talousmallin lähtötiedoksi.
Ennusteen tarkastelujakso on 20 vuotta.

Toimintaympäristön muutosanalyysi laaditaan HSY:n
strategiatyön yhteydessä. Muutosanalyysissä kartoitetaan ja
arvioidaan toimintaan vaikuttavia muutosilmiöitä ja -tekijöitä.

Vesihuollon investointistrategiassa määritetään
vesihuoltoinvestointien painopistealueet ja ns. toiminnalliset kärjet.
Painopistealueita pyritään toteuttamaan, kun investointitarpeista
tehdään valintoja investointiohjelmaan. Investointistrategian
tarkastelujakso on 30 vuotta ja päivitysväli on neljä vuotta.

Investointiohjelma on kymmenen (10) vuoden
investointisuunnitelma. Investointiohjelman valmistelun lähtökohtina
ovat investointistrategia, investointitarveselvitykset ja
talousmallitarkastelut. Investointiohjelman tarkastelujakso on
kymmenen (10) vuotta ja päivitysväli kaksi (2) vuotta.

Toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) on talousarvioon liittyvä
lyhyen aikavälin (kolme vuotta) investointisuunnitelma. TTS-
suunnitelma laaditaan vuosittain.

Kriisi- ja poikkeustilanteet HSY on laatinut vesihuoltolain
(681/2014) 15 a §:ssä tarkoitetun suunnitelman vesihuollon
häiriötilanteisiin varautumisesta. Vesihuoltolaitoksen varautumisen
tavoitteena on tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen
kaikissa tilanteissa ja varautumissuunnitelmassa keskitytään
normaaliolojen häiriötilanteiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. HSY
pitää ajan tasalla laatimansa suunnitelman ja ryhtyy suunnitelman
perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin.

Häiriötilanteisiin varautumiseen ja varautumissuunnitelman
laadinnassa on hyödynnetty WSP- ja SSP-riskienhallintatyökaluja
(Water Safety Plan ja Sanitation Safety Plan). Lisäksi
varautumissuunnitelmassa kuvataan varautumisen nykytila ja
varautumisen kehittämisen toimenpiteet tulevina vuosina.

Kriisi- ja poikkeustilanteiden vedenhankinta- ja valmiussuunnitelmat
sekä sammutusvesisuunnitelmat laaditaan erikseen. Kriisi- ja
poikkeustilanteiden vedenhankinta on kuvattu HSY:n
valmiussuunnitelmassa. Alueen pelastuslaitokset laativat
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sammutusvesisuunnitelmat yhteistyössä HSY:n ja kaupunkien
kanssa.

5.4 Muut verkostohankkeet

Seuraavassa on käyty lyhyesti läpi merkittävimmät HSY:n
investointiohjelman Espoota koskevat verkostohankkeet.

Vedenhankinta ja -jakelu:

Espoon väestönkasvu edellyttää paitsi alueverkon rakentamista
uusilla kaava-alueilla myös kapasiteetin lisäystä nykyisessä
vedenjakelujärjestelmässä siellä, missä olemassa oleva verkosto ja
laitteet eivät pysty vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen.

Espoon vedenjakeluverkoston kapasiteetin riittävyyttä ja
vedenjakelun varmuutta on saatu parannettua merkittävästi uuden
DN800 päärunkolinjan ja siihen liittyvien painepiirijärjestelyjen avulla.
Muutamia vedenjakelun varmuutta parantavia runkolinjoja tarvitaan
vielä, mutta kapasiteetin osalta nykyinen verkosto on riittävä
suunnittelukaudella. Merkittävimmät palvelutason parantamista
vaativat alueet ovat Lounais- ja Luoteis-Espoo, joissa Kirkkonummen
vedenjohtamisen varmistamisen lisäksi alueiden verkostopaineet
eivät suunnittelukauden lopulla ole enää riittävät ja tarvitaan lisää
kapasiteettia. Yhden yhteyden varassa oleva suurempi alue on
Juvanmalmin painepiiri, jossa myös kapasiteetti alkaa olla
riittämätön.

HSY:n investointiohjelmassa 2017–2026 vedenjakelun kapasiteetin
lisäämiseksi on suunnitteilla seuraavia investointeja:

- Uutta linjaa Lasilaaksoon
- Uusi linja Dämman-Ämmässuo
- Uutta linjaa Mäkkylän paineenkorotusaseman ja

Kauniaisten vesitornin välille
- Uusi linja Juvanmalmin painepiiriin ja painepiirin

sisälle
- Uusi linja Haukilahden verkostossa

Vedenjakelun varmuuden parantaminen on tärkeää, koska verkosto
vanhenee, putkirikkoja sattuu useammin ja vedenjakelun on
toimittava moitteettomasti myös runkolinjojen ja verkostossa olevien
laitteiden saneerauksen aikana. Investointikauden 2017–26 aikana
vedenjakelun varmuutta saadaan parannettua Espoossa seuraavilla
investoinneilla:

- Suurpellon paineenkorotusasema ja säätöventtiili
- Uusi linja välille Finnoontien paineenkorotusasema

- Espoonlahden vesitorni
- Uutta linjaa Leppävaara - Otaniemi välille
- Ymmerstan radanalitus
- Mäkkylän paineenkorotusaseman

pumppauskapasiteetin kasvattaminen
- Uusi yhteys Myyrmäen painepiiristä Juvanmalmiin

Jätevesiviemäröinti:

Espoon viemäröintijärjestelmän osalta investointikaudella 2017–2026
on tavoitteena vastata kasvavan kaupungin tarpeisiin lisäämällä
viemäröintijärjestelmän kapasiteettia ja täten vähentää jätevesien
ylivuodoista ja viemäritulvista aiheutuvia ympäristöhaittoja.



18

Viemäröinnin riittävän kapasiteetin varmistamisen investointeja
kaudelle 2017–2026:

- Kivistön ja Koillis-Espoon runkoviemäri
- Tunneliyhteys Söderskog - Lansa - Säteri
- Lassila - Perkkaa viemäritunneli
- Niipperintien viemäri

Viemäröinnin toimintavarmuuden parantamisen investointeja
kaudelle 2017–2026

- Leppävaaran runkoviemäri
- Ämmässuo - Blominmäki

Vuonna 2020 valmistuva Blomimäen jätevedenpuhdistamo vaikuttaa
Espoon viemäröintiin. Suomenojan puhdistamon alueen nykyiset
jätevedet tullaan johtamaan Blominmäen puhdistamolle ja tähän
liittyy viemäröintijärjestelyjä Suomenojalla ja Mikkelänkalliossa.
Blominmäen puhdistamolle rakennetaan viemäritunneleiden liittymät.

5.5 Vesiosuuskunnat, -yhtiöt ja -yhtymät

Toiminta ja velvoitteet
Vedenjakelua harjoittavat vesiosuuskunnat, -yhtiöt ja -yhtymät ovat
aina terveydensuojelulain mukaisia laitoksia riippumatta siitä onko
niillä oma vedenottamo vai hankkivatko ne jakelemansa talousveden
muulta vesihuollon toimijalta. Vesiosuuskuntien toimintaan
sovellettava talousvesiasetus riippuu niiden toimittaman talousveden
määrästä ja asiakkaista, joille talousvettä toimitetaan. Vesihuoltolain
säännökset tulevat sovellettavaksi, mikäli toimijalle on vahvistettu
toiminta-alue.

Vesiosuuskunnan toiminnan aloittaminen edellyttää aina
terveydensuojelulain mukaista ilmoitus- tai hyväksymismenettelyä.
Vesiosuuskunnat ovat terveydensuojelulain mukaisia
valvontakohteita ja niiden toimittaman veden laatua tulee seurata
säännöllisesti.

Terveydensuojelulain mukaisten vesilaitosten toimintaa koskeva
lainsäädäntö on viime vuosina kiristynyt ja velvoitteita toimijoille
lisätty mm. häiriötilanteisiin varautumisen osalta. Vesiosuuskunnilla
voi olla hankaluuksia toteuttaa asetettuja vaateita ja laajempaa
yhteistyötä emolaitosten kanssa tarvitaan. Haasteena on myös
esimerkiksi tiedonkulku emolaitosten ja vesiosuuskuntien välillä.
Terveydensuojelulain ja sen nojalla annettujen asetusten lisäksi
vesihuoltolain säännökset ovat viime vuosina kiristyneet esimerkiksi
raportoinnin ja vesihuoltolaitoksen toiminnan seuraamisen osalta.

HSY:n yleisiä linjauksia vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja -yhtymien yhteistyölle
HSY on selvittänyt vuonna 2014 alueen vesiosuuskuntien, -yhtiöiden
ja -yhtymien teknistaloudellista nykytilaa, kehittämistarpeita ja
investointitarpeita. Vuoden 2016 aikana laadittiin niitä koskeva
toimenpideohjelma, jonka HSY:n hallitus on hyväksynyt. Tarkemmat
tiedot toimenpideohjelmasta ja sen taustasta ovat liitteessä 8.

Espoon alueella toimivat Suvisaariston vesiosuuskunta, Puotisten
Vesi Oy ja Näsinimentien vesiosuuskunta ovat HSY:n asiakkaita.
Yhteistyön tiivistämisen suhteen HSY noudattaa seuraavia yleisiä
linjauksia:
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1. HSY on valmis neuvottelemaan lisääntyvästä ja tiivistyvästä
yhteistyöstä HSY:n jäsenkuntien alueella toimivien
vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja -yhtymien kanssa.

2. HSY on valmis tarjoamaan HSY:n hinnastojen mukaista palvelua
hinnaston mukaisin ehdoin HSY:n jäsenkuntien alueella toimiville
vesiosuuskunnille, -yhtiöille ja -yhtymille.

3. HSY on valmis laajentamaan mahdollisuuksien mukaan HSY:n ja
sen yhteistyökumppaneiden välisiä sopimuksia niin, että HSY:n
jäsenkuntien alueella toimivat vesiosuuskunnat, -yhtiöt ja -
yhtymät voivat niin halutessaan käyttää näiden toimittajien
tuotteita ja palveluja em. sopimusten puitteissa haluamallaan
tavalla.

4. Mahdollinen tiiviimpi yhteistyö HSY:n ja sen jäsenkuntien alueella
toimivien vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja -yhtymien kesken
sovitaan aina tapauskohtaisesti liitteessä 8 kuvattuja periaatteita
noudattaen.

5. Mahdollinen vesiosuuskunnan, -yhtiön tai -yhtymän liittyminen
osaksi HSY:tä etenee aina liitteessä 8 kuvattuja periaatteita ja
vaiheita noudattaen.

6 Vesihuollon kehittäminen toiminta-alueiden ulkopuolella

6.1 Kehittämisalueiden tunnistaminen, pisteytys ja priorisointi

Keskitettyjen vesihuoltoverkostojen laajentamistarpeiden
selvittämiseksi nykyisten toiminta-alueiden ja muiden
verkostoalueiden ulkopuolelta pyrittiin tunnistamaan kohteet, joilla on
vesihuoltolain 6 ja 7 §:n tarkoittama vesihuollon tarve. Vesihuollon
tarve voi perustua suurehkon asukasjoukon tarpeeseen taikka
terveyden- tai ympäristönsuojelullisiin syihin.

Alueet tunnistettiin ja niiden vesihuollon tarpeen suuruus arvioitiin
olemassa olevien tietojen perusteella paikkatietoanalyysiä käyttäen.
Alueiden tunnistamisessa käytettiin esimerkiksi Maastotietokannan
rakennus- ja väestötietoja sekä kaupungilta saatuja tietoja alueista,
joilla on jo todettu tai arvioidaan olevan ongelmia vedenhankinnassa
tai jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Liitteessä 1 esitetyt
”Alueet, joissa on tiedossa vesihuollon tarve” on otettu mukaan
analyysiin. Alueet, joilla asukas- ja rakennustiheyden tai kaupungin
tietojen perusteella voi olla tarve keskitetylle vesihuollolle, on esitetty
liitteessä 5.

Liitteessä 5 esitettyjen alueiden vesihuollon tarve priorisoitiin
pisteyttämällä alueet asukasjoukon tai käyttäjämäärän sekä
terveyden- ja ympäristönsuojelullisten syiden perusteella.
Pisteytyksen tuloksia painottamalla laskettiin kullekin alueelle
priorisointiarvo. Pisteytyksessä käytettiin rakennus- ja väestötietoja,
pohjavesi- ja luonnonsuojelualueiden sijaintitietoja sekä kaupunkien
tietoja suurista vedenkuluttajista ja kiinteistökohtaiseen talousveden
hankintaan liittyvistä ongelmista. Alueiden tunnistamisen periaatteet
ja niiden vesihuollon tarpeen laskentaperusteet on esitetty
tarkemmin liitteessä 4.

Taulukossa 6.1. on esitetty pisteytyksen perusteella
priorisointiarvokseen yli 0,5 saaneet kohteet sekä niiden
ominaisuudet. Maksimi priorisointiarvolle on 1,4. Tarkempi pisteytys
on esitetty liitteessä 4.
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Taulukko 6.1. Korkeimman priorisointiarvon saaneet alueet

Kaupungin antamien tietojen perusteella keskitetyn vesihuollon
tarpeen omaavista alueista Espoonkartanon alue ei saanut
tarkastelussa korkeaa priorisointiarvoa, sillä vedenkulutus alueella
on pieni. Vuoden 2013 vesihuollon kehittämissuunnitelmassa
vesihuollon kehittämisalueisiin kuulunut Kolmirannan alue ei saanut
priorisointiarvoksi yli 0,5, joten sekin jäi listan ulkopuolelle.

6.2 Vertailukustannukset

Taulukossa 6.1. esitetyille kohteille on arvioitu verkostopituudet.
Niiden perusteella on laskettu niiden toteuttamisen

Priorisointi-
arvo

Alue Arvioitu
vedenkulutus

[m3/d]

Asukasmäärä Ympäristönsuojelulliset
syyt

Terveydensuojelulliset
syyt

1,28 Pakankylä 26* 117 Sijaitsee
pohjavesialueella,
rajautuu vesistöön

Ongelmia raakaveden
laadussa

1,25 Rinnekoti 200 1 000
vedenkäyttäjää

Rajautuu vesistöön Talousveden laatu
vaarantunut

1,10 Ketunkorpi 30 199 Rajautuu vesistöön,
alueella
luonnonsuojelualue

-

0,97 Luukkaan
ulkoilualue

14 0 Sijaitsee pohjavesialueella Ongelmia raakaveden
laadussa, veden laatu
vaarantunut

0,95 Brobacka 36** 109 nykyisen
toiminta-

alueen
ulkopuolella

(yhteensä 235)

Rajautuu vesistöön -

0,95 Oittaa 32 210 Rajautuu vesistöön -
0,95 Siikajärvi 30 200

vedenkäyttäjää
Rajautuu vesistöön -

0,94 Mustapuro 18*** 80 Rajautuu vesistöön Ongelmia raakaveden
laadussa, veden laatu
vaarantunut

0,91 Vanhakartano 17**** 114 Rajautuu vesistöön Ongelmia raakaveden
laadussa, veden laatu
vaarantunut

0,84 Kalmari 20 126 Rajautuu vesistöön,
alueella
luonnonsuojelualue

-

0,77 Kunnarla 18 115 Rajautuu vesistöön,
alueella
luonnonsuojelualue

-

0,61 Kalajärvi 12 72 Rajautuu vesistöön,
alueella
luonnonsuojelualue

-

0,58 Röylä 16***** 74 Rajautuu vesistöön -
0,52 Anfallinpolku 3 17 Rajautuu vesistöön Ongelmia veden

laadussa
* Alueella sijaitsevan koulun vedenkulutus on otettu huomioon
** Alueen vedenkulutus laskettu koko suunnittelualueen vedenkulutuksen perusteella (osa suunnittelualueesta sijaitsee HSY:n
toiminta-alueella)
*** Alueella sijaitsevien kahden kahvilan sekä yhden juhlatilan vedenkulutus on otettu huomioon
**** Alueella sijaitsevan juhlatilan vedenkulutus on otettu huomioon
***** Alueella sijaitsevan koulun vedenkulutus on otettu huomioon
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vertailukustannukset. Vertailukustannusten laskentaperiaatteet on
esitetty liitteessä 4.

Taulukko 6.2. Arvioidut verkostopituudet ja kohteiden toteuttamisen
vertailukustannukset.

Kohde
Runkolinja

 [m]

Alueen
sisäinen
verkosto

[m]

Keräily-
pumppaa-

mot
[kpl]

Linja-
pumppaa-

mot
[kpl]

Investoinnin
vertailu-

kustannus
[€]

Investoinnin
vertailu-

kustannus
[€/vakituinen

asukas tai
käyttäjä]

Investoinnin
vertailu-

kustannus
[€/arvioitu

liittyjä*]

Pakankylä 0 1 800 4 0 1 291 000 € 11 034 € 33 103 €

Rinnekoti 3 100 2 000 4 2 3 184 000 € 3 184 € 3 184 000 €

Ketunkorpi 1 200 3 700 7 1 3 308 000 € 16 623 € 49 869 €

Luukkaan
ulkoilualue 1 600 0 0 1 914 000 € - 914 000 €

Brobacka 0 2 400 5 0 1 693 000 € 15 532 € 46 596 €

Siikajärvi 1 400 0 0 1 815 000 € 4 075 € 815 000 €

Oittaa 0 4 500 9 0 2 373 000 € 11 300 € 33 900 €

Mustapuro 0 2 100 4 0 1 473 000 € 18 413 € 55 238 €

Vanhakartano 0 1 700 3 0 1 186 000 € 10 404 € 31 211 €

Kalmari 2 400 2 100 4 1 2 804 000 € 22 254 € 66 762 €

Kunnarla 1 100 2 400 5 1 2 350 000 € 20 435 € 61 304 €

Kalajärvi 0 900 2 0 651 000 € 9 042 € 27 125 €

Röylä 0 3 200 6 0 550 000 € 7 432 € 22 297 €

Anfallinpolku 0 500 1 0 336 000 € 19 765 € 59 294 €
* kolme asukasta/liittyjä

Taulukossa 6.2 esitetyt verkostopituudet on arvioitu laatimalla
yleispiirteinen suunnitelma alueen vesihuoltoverkostojen
toteuttamisesta. Yhdyslinjan kustannus on laskettu runkolinjana,
mikäli riittävän kapasiteetin omaavaa runkoputkea ei ole ollut
valmiiksi alueen välittömässä läheisyydessä. Pumppaamojen määrä
on arvioitu suunnitellun verkostopituuden perusteella.
Vertailukustannusten laskennassa on käytetty liitteessä 4 esitettyjä
laskentaperusteita.

Investoinnin vertailukustannus sekä arvioitu liittyjäkohtainen
vertailukustannus kasvavat, mikäli vesihuollon toteuttamiseksi
joudutaan rakentamaan uutta runkolinjaa. Koska Rinnekodin,
Siikajärven ja Luukkaan ulkoilualueella on vain yksi liittyjä, on
liittyjäkohtainen vertailukustannus sama kuin koko investoinnin
vertailukustannus.

Pitkästä runkolinjasta johtuen esimerkiksi Ketunkorven ja Rinnekodin
vertailukustannukset ovat korkeat. Rinnekodin vertailukustannus on
laskettu oletuksella, että Ketunkorven alueen vesihuolto toteutetaan
ennen Rinnekodin vesihuollon toteuttamista. Mustanpuron alueen
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vertailukustannuksessa ei ole otettu huomioon moottoritien
alituksesta mahdollisesti aiheutuvia lisäkustannuksia.

Kalmarin ja Kunnarlan alueille on suunniteltu kevyenliikenteenväylän
rakentamista. Putkilinjan sijoittaminen väylän alle ja samanaikaisesti
rakentaminen todennäköisesti madaltaa kustannuksia.

Osalla vesihuollon tarvealueista on jo vedenjakeluverkosto, joka on
otettu huomioon investoinnin vertailukustannusten arvioinnissa.

6.3 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi

Pisteytyksen ja priorisointiarvon laskennan sekä
vertailukustannusten laskennan lisäksi työn yhteydessä arvioitiin
hankkeiden toteuttamiskelpoisuus. Toteuttamiskelpoisuus arvioitiin
esimerkiksi olemassa olevien liittymishalukkuustietojen, alueen
kaavoitustilanteen, aluetta koskevien suunnitelmien sekä joidenkin
erityispiirteiden perusteella. Toteuttamiskelpoisuuden arvioimisen
jälkeen jäljelle jääneet alueet on esitetty taulukossa 6.3.

Rinnekodin ja Ketunkorven alueiden sekä Luukkaan ulkoilualueen ja
Siikajärven vesihuoltoa ei ole perusteltua toteuttaa vesihuollon
kehittämisalueena HSY:n toimesta suunnittelukauden aikana.

 Rinnekodin alueen asemakaavoitus on vireillä. Alueella on tällä
hetkellä oma vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo, joiden tekninen
käyttöikä on loppumassa. Rinnekodin vesihuollon järjestämisen
vaihtoehtoja on tarpeen selvittää tarkemmin. Ketunkorven alueen
asemakaavoitus on vireillä. Asemakaavan eteneminen ja sisältö
riippuvat Espoon pohjoisten ja keskiosien osayleiskaavan
etenemisestä. Ketunkorven vesihuolto toteutetaan
asemakaavoituksen myötä ja se on merkitty
kehittämissuunnitelmakartalle (liite 2) vesihuollon selvitys- ja
rakentamisalueeksi, jonka toteuttamisen aikataulu on avoin. Alueen
vesihuolto voi tulla toteutettavaksi vasta suunnittelukauden jälkeen.

Luukkaan ulkoilualueen ja Siikajärven priorisoinnissa saamat pisteet
perustuvat yhden toimijan vedentarpeeseen. Alueilla ei ole asutusta.
Luukkaan ulkoilualueella on virkistystoimintaa ja Siikajärvellä toimii
tällä hetkellä vastaanottokeskus. Käytännössä molemmissa
kohteissa olisi yksi liittyjä. Tämän vuoksi alueiden vesihuollon
toteuttaminen vesihuollon kehittämisalueena ei ole perusteltua, vaan
asiasta on neuvoteltava alueen toimijan kanssa.

Taulukko 6.3. Toteuttamiskelpoisuuden arvioimisen jälkeen jäljelle
jääneet vesihuollon tarvealueet Espoossa.

Priorisointi-
arvo

Alue Asukasmäärä

1,28 Pakankylä 117
0,95 Oittaa 210
0,95 Brobacka 109 (235)
0,94 Mustapuro 80
0,91 Vanhakartano 114
0,84 Kalmari 126
0,77 Kunnarla 115
0,61 Kalajärvi 72
0,58 Röylä 74
0,52 Anfallinpolku 17
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Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmat vuoteen 2010 asti ovat
sisältäneet ns. vanhojen alueiden ohjelman, joka sisälsi
asemakaavoitetun alueen ulkopuolella sijaitsevia tiiviisti asuttuja
alueita. Ohjelman alueista vielä toteutumatta ovat Kotimäen
alueeseen sisältynyt Kolmiranta, Pakankylä, Kalajärventien pää
(tässä suunnitelmassa käytetty nimeä Kalajärvi) sekä
Vanhakartano. Kolmirantaa lukuun ottamatta kohteet ovat saaneet
priorisointiarvokseen yli 0,5 (taulukko 6.3).

7 Toimenpideohjelma

7.1 Toimenpideohjelman hanketyypit

Toimenpideohjelma jakautuu kaavoituksen mukaisiin hankkeisiin
sekä muihin hankkeisiin. Kaavoituksen mukaiset hankkeet vuoteen
2026 asti on esitetty vesihuollon kehittämissuunnitelmakartalla (liite
2) vesihuollon rakentamisalueina, asuin- ja muun rakentamisen
alueina sekä vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueina, joiden
ajankohta on avoin. Hanketyyppejä on kuvattu alla tarkemmin:

- Vesihuollon rakentamisalueet ovat kohteita, joiden
toteuttaminen edellyttää vesihuolto-verkostojen
rakentamista alueille tai olemassa olevien
vesihuoltoverkostojen merkittäviä muutostöitä.

- Asuin- ja muun rakentamisen alueet ovat kohteita,
joissa vesihuolto on jo valmiina, mutta alueiden
rakentuminen kasvattaa alueen vedenkulutusta ja
jätevesivirtaamaa.

- Vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueet, joiden
ajankohta on avoin, ovat alueita, joille vesihuollon
toteuttamisaikataulu on avoin ja riippuu esimerkiksi
kaavoituksen etenemisestä. Rakentamisajankohta
voi olla vasta suunnittelukauden (2017–2026)
jälkeen.

Kaavoituksen mukaiset hankkeet on käsitelty kohdassa 7.2
Asuntotuotannon kohdealueet sekä 7.3 Vesihuollon selvitys- ja
rakentamisalueet.

Muut kuin kaavoituksen mukaiset hankkeet koostuvat vuoteen 2026
mennessä toteutuvista haja-asutusalueiden ja muiden asemakaava-
alueiden ulkopuolisten alueiden vesihuollon rakentamishankkeista
sekä selvityksistä. Muut hankkeet on käsitelty kohdissa 7.4
Vesihuollon kehittämisalueet ja 7.5 Vesihuollon selvitysalueet.

7.2 Asuntotuotannon kohdealueet

Suunnittelukauden merkittävimmät asuntotuotannon kohdealueet on
esitetty tilastoaluejakoon (pienalueet) perustuen liitteessä 2.
Asuntotuotanto ei jakaudu tasaisesti tilastoalueiden koko pinta-alalle.
Asuntotuotannon tarkempi sijoittuminen on esitetty vesihuollon
rakentamisalueina sekä asuin- ja muun rakentamisen alueina. Myös
asuntotuotannon kohdealueiden ulkopuolinen asuntotuotanto
kohdistuu vesihuollon rakentamisalueille sekä asuin- ja muun
rakentamisen alueille.

Vesihuollon rakentamisalueiden sekä asuin- ja muun rakentamisen
alueiden sijoittuminen on esitetty vesihuollon
kehittämissuunnitelmakartalla liitteessä 2. Asuntotuotannon
kohdealueiden arvioidut asuntotuotantomäärät vuosille 2016–2020 ja
2021–2025 on esitetty taulukossa 7.1.
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Vesihuoltoverkostot rakennetaan vesihuollon rakentamisalueille
niiden asemakaavoituksen jälkeen kaupungin määrittämässä
aikataulussa muun infrastruktuurin rakentamisen yhteydessä.
Osassa vesihuollon rakentamisalueiksi nimettyjä kohteita voi olla jo
vesihuoltoverkosto, mutta kaavan mukaisen maankäytön
toteuttaminen edellyttää merkittäviä muutostöitä
vesihuoltoverkostoon. Asuin- ja muun rakentamisen alueet ovat
kohteita, joiden asemakaavan mukaisen maankäytön toteuttaminen
ei edellytä laajamittaista vesihuoltoverkostojen uudisrakentamista
alueelle. Alueiden toteuttamisella voi kuitenkin olla vaikutuksia
HSY:n vedenjakelu- ja jätevesiviemäriverkon kapasiteetin
riittävyyteen kyseisellä tai muilla verkostoalueilla.

Taulukko 7.1. Espoon kaupungin asuntotuotannon kohdealueet
tilastoalueittain.  Osan kohteista toteuttaminen edellyttää
vesihuoltoverkostojen rakentamista, osa voidaan toteuttaa ilman
laajamittaista verkostorakentamista. Asuntotuotannon kohdealueet
sekä asuntotuotannon jakautuminen on esitetty kartalla liitteessä 2.

Tilastoalue

Arvio
asuntotuotan-

nosta 2016–2020
[asuntoa]

Arvio asuntotuotan-
nosta 2021–2025

[asuntoa]

Yhteensä
[asuntoa]

Suurpelto 1 400 1 200 2 600

Niittykumpu 1 100 900 2 000

Otaniemi 500 1 200 1 700

Iivisniemi 300 1 300 1 600

Saunaniemi 1 100 200 1 300

Perkkaa 500 800 1 300

Kuninkainen 200 900 1 100

Friisilä 500 500 1 000

Nuijala 300 600 900

Uusmäki 400 500 900

Tiistilä 300 500 800

Kivenlahti 300 500 800

Tapiolan keskus 600 100 700

Kurttila 400 300 700

Espoonlahden keskus 200 500 700

Länsikorkee 500 200 700

Taavinkylä 100 500 600

Hannus 100 500 600

Suvela 400 200 600

Vanttila 100 500 600

Pohjois-Laajalahti 100 500 600

Mäkkylä 300 200 500

Kauklahti 300 200 500

Vanha-Mankkaa 100 400 500

YHTEENSÄ 10 100 13 200 23 300

7.3 Vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueet

Vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueet ovat alueita, joiden
vesihuolto tulee toteutettavaksi asemakaavoituksen myötä, mutta
niiden toteuttamisen aikataulusta ei ole vielä tietoa. Osa alueista
toteutunee vasta suunnittelukauden (2017–2026) jälkeen, mutta osa
voi toteutua jo suunnittelukauden aikana.
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Alueiden maankäytön kehittymisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia
Espoon vesihuoltojärjestelmille. Alueet tulee ottaa huomioon
esimerkiksi runkolinjahankkeissa.

Vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueiden toteutumisaikataulu
riippuu Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan etenemisestä.
Yleiskaavassa esitetään maankäytön visio vuoteen 2050 ja sillä
vastataan kaupungin asuntotuotantotavoitteisiin. Vesihuollon
selvitys- ja rakentamisalueiksi on nimetty alueita Ketunkorvessa,
Velskolassa, Oittaalla, Nupurissa ja Kalajärvellä.

7.4 Vesihuollon kehittämisalueet

Vesihuoltoverkostoja laajennetaan HSY:n toimesta muille kuin
asemakaavoitetuille alueille tämän kehittämissuunnitelman
määrittämässä alustavassa aikataulussa ja määriteltyjen
investointivarojen puitteissa. Aikataulu voi muuttua, mikäli arvioidut
investointikustannukset muuttuvat merkittävästi tässä työssä
arvioidusta. Toteutuksen edellytys lisäksi on, että alueen
liittymishalukkuus on riittävän suuri.

HSY:n 10 vuoden investointiohjelmassa varataan tietty budjetti
pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämishankkeisiin, joilla
tarkoitetaan haja-asutusalueiden, kylämäisten taajamien ja
vastaavien vesihuollon toteuttamista. Vuosille 2019–2026
vesihuollon kehittämishankkeiden investointibudjetti on 1,5 milj. €
vuodessa eli yhteensä 12 milj. €. Vuosille 2017 ja 2018 budjetti on
2,0 milj. € vuodessa, mutta varat käytetään vuoden 2013 vesihuollon
kehittämissuunnitelmaan perustuvan Kotimäen alueen vesihuollon
toteuttamiseen Espoossa.

Alueet, joille vesihuolto suunnitellaan toteutettavan HSY:n toimesta
suunnittelukauden aikana, on nimetty vesihuollon kehittämisalueiksi.
Vesihuollon kehittämisalueiksi on valittu alueet, joilla on tunnistettu
suurin tarve vesihuollolle eli joiden priorisointiarvo on suurin.
Vesihuollon tarve on arvioitu ja priorisointiarvo on laskettu
suunnitelman kohdassa 6 ja liitteessä 4 esitettyjen periaatteiden
mukaisesti.

Lista vesihuollon kehittämisalueista on muodostettu järjestämällä
kaikki priorisoinnissa mukana olleet HSY:n alueen kohteet
priorisointiarvon mukaiseen järjestykseen ja valitsemalla
priorisointiarvon mukaisessa järjestyksessä toteuttamiskelpoiset
kohteet, joiden vesihuolto voidaan toteuttaa HSY:n
suunnittelukaudelle varaamilla investointivaroilla. Hankkeiden
alustava toteuttamisaikataulu on määritelty HSY:n investointiraamin
puitteissa.

Espoossa sijaitsevat vesihuollon kehittämisalueet, niiden
priorisointiarvo, toteuttamisen vertailukustannukset sekä alueen
asukasmäärä on esitetty taulukossa 7.2. Espoon vesihuollon
kehittämisalueiden sijainti on esitetty vesihuollon
kehittämissuunnitelmakartalla liitteessä 2. Kartalla esitetyt
aluerajaukset ovat suuntaa-antavia. Hankealue ja kustannusarvio
täsmentyvät tarkempien suunnitelmien laatimisen yhteydessä.
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Taulukko 7.2. Espoon vesihuollon kehittämisalueet vuosille 2019–
2026. (* Laskelmissa on oletettu, että 3 vakituista asukasta vastaa
yhtä liittyjää.)

Priorisointi-
arvo  Kohde

Investoinnin
vertailukustannus
[€]

Investoinnin
vertailukustannus
[€/arvioitu liittyjä*]

Arvioitu
rakentamisen
aloitusvuosi

Asukkaita
[as]

1,28 Pakankylä             1 291 000 €                       33 103 €  2019 117

0,95 Brobacka             1 693 000 €                       46 596 €  2022 109

0,95 Oittaa             2 373 000 €                       33 900 €  2023 210

0,94 Mustapuro             1 473 000 €                       55 238 €  2024 80

0,91 Vanhakartano             1 186 000 €                       31 211 €  2026 114

YHTEENSÄ             8 016 000 € 630

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan liittämisvelvollisuus ei koske vuoden
2014 jälkeen hyväksytyillä toiminta-alueilla ja taajaman ulkopuolella
sijaitsevia kiinteistöjä, joiden kiinteistökohtainen vesihuoltolaitteisto
täyttää lainsäädännön vaatimukset. Vesihuollon kehittämisalueista
taajamassa (YKR-taajama 2014) sijaitsevat Oittaa ja Brobacka.
Mustanpuron ja Vanhakartanon alueet sijaitsevat osittain
taajamassa. Kokonaan taajaman ulkopuolella sijaitsee Pakankylä.
Liittämisvelvollisuuteen tehdyt lievennykset on otettava huomioon
tarkemmassa suunnittelussa ja liittymishalukkuuden arvioinnissa.

Pakankylä

Suunnitelman mukaan ensimmäisenä toteutetaan Pakankylän
alueen vesihuolto. Toteuttaminen alkaisi alustavan aikataulun
mukaan vuonna 2019. Pakankylä on kuulunut Espoon vanhojen
alueiden ohjelmaan. Vuoden 2013 kehittämissuunnitelmassa sen
vesihuollon toteuttaminen ei kuitenkaan priorisoitunut tarkastelussa
toteutettavien alueiden listalle.

Pakankylän alueella sijaitsee koulu, jonka vedenkulutus on noin
kolmasosa koko alueen vedenkulutuksesta. Koululla on käytössään
porakaivo. Kaivosta otettavan raakaveden radon-, uraani- ja
fluoridipitoisuudet ovat koholla. Tällä hetkellä koululla on käytössään
oma vedenpuhdistusjärjestelmä, joka poistaa vedestä epäpuhtaudet.

Brobacka

Brobackan alue kuuluu jo tällä hetkellä osittain HSY:n toiminta-
alueeseen. Alueen läpi kulkevat runkojohdot Nuuksiontien varressa.
Suunnitelman alustavan aikataulun mukaan vesihuollon
rakentaminen alueen loppuosalle alkaisi vuonna 2022. Vuoden 2013
kehittämissuunnitelmassa alueen tavoitteelliseksi
toteuttamisaikatauluksi esitettiin 2017–2018.

Muiden vuoden 2013 kehittämissuunnitelmassa vesihuollon
kehittämisalueiksi nimettyjen alueiden rakentamisen viivästymisen
vuoksi osa Brobackan alueen vesihuollosta toteutettiin jo ennen
vuoden 2013 suunnitelmassa suunniteltua aikataulua. Esimerkiksi
alueella sijaitseva Kuusikoti on jo liitetty verkostoihin.

Brobackan alueen priorisointiarvo on laskettu ottamalla huomioon
myös nykyisellä vesihuollon toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt,
sillä katsottiin, että vesihuollon tarve tulee arvioida koko alue
huomioon ottaen. Alueen jo toiminta-alueeseen kuuluvalla osalla
asuu noin 100 ihmistä ja toiminta-alueen ulkopuolisella osalla samoin
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noin 100 ihmistä. Alueen vesihuollon yleissuunnitelma on laadittu
syksyllä 2016.

Oittaa

Oittaan alueen vesihuollon toteuttaminen alkaisi alustavan aikataulun
mukaan vuonna 2023. Osa suunnittelualueesta kuuluu HSY:n
toiminta-alueeseen vedenjakelun osalta, joten kehittämistoimenpiteet
koskisivat lähinnä jätevesiviemäriverkoston toteuttamista alueelle.
Jätevedenkäsittely tapahtuu tällä hetkellä kiinteistökohtaisesti.
Alueella sijaitsee myös kaksi suurempaa jätevedenpuhdistamoa.

Oittaa nimettiin vesihuollon kehittämisalueeksi myös vuoden 2013
kehittämissuunnitelmassa. Tuolloin sen tavoiteltu toteutumisaikataulu
oli 2020–2022. Siten nyt suunniteltu alustava aikataulu pysyy
edelleen samana.

Mustapuro

Mustapuron alueen vesihuollon toteuttaminen alkaisi alustavan
aikataulun mukaan vuonna 2024. Mustapuron alueen läpi kulkee
Turun moottoritie, joka aiheuttaa riskin alueen pohjavesille. Tien
varressa sijaitsee kaksi kahvilaa, joiden käyttämän raakaveden laatu
on vaarantunut tiesuolauksen ja kemikaalionnettomuusriskin vuoksi.

Mustapuron alueella on vuonna 2016 laaditun selvityksen perusteella
useita yksityiskaivoja, joiden fluoridi- ja kloridipitoisuudet ovat koholla
maaperän luontaisten ominaisuuksien vuoksi. Osassa kaivoja
vedenlaatuongelmat johtuvat kiinteistökohtaisten vedenhankinta- ja
jäteveden käsittelylaitteistojen puutteellisuudesta.

Mustapuron alueen Turun moottoritien pohjoispuolella sijaitsevan
osan vesihuollon yleissuunnitelma on laadittu vuonna 2014.

Vanhakartano

Vanhakartanon alueen vesihuollon toteuttaminen aloitettaisiin
alustavan aikataulun mukaan vuonna 2026. Vanhakartanon alue on
kuulunut Espoon vanhojen alueiden ohjelmaan. Osa alueesta kuuluu
HSY:n toiminta-alueeseen vedenjakelun osalta. Lisäksi alueella
toimii Kartanon Vesi.

Alueella on havaittu ongelmia vedenhankinnassa. Alue sijaitsee
Kehä III varrella, mikä vaarantaa alueen pohjaveden laadun.

Taulukossa 6.3. esitetyistä vesihuollon tarpeen omaavista kohteista
toteuttamatta jäävät tällä suunnittelukaudella toteuttamatta Kalmari,
Kunnarla, Kalajärvi, Röylä ja Anfallinpolku. Alueiden vesihuollon
toteuttamista arvioidaan vesihuollon kehittämissuunnitelman
seuraavan päivityksen yhteydessä.

Vesihuollon kehittämisalueiden toteuttamisen edellytys on riittävä
liittymishalukkuus. Ennen suunnittelun aloittamista Espoon kaupunki
ja HSY tekevät liittymishalukkuuskyselyn, jonka perusteella päätös
alueen rakentamisesta tehdään. Alueiden toteuttamista
suunniteltaessa otetaan huomioon mahdollisesti sovellettavaksi
tulevat liittämisvelvollisuuden lievennykset taajaman ulkopuolisilla
alueilla (vesihuoltolaki 10 §).

Mikäli jatkosuunnittelun aikana selviää, että jonkin alueen
toteutuksen investointikustannus nousee merkittävästi tässä työssä
arvioidusta, tarpeellisia sijoituslupia linjoille ei saada tai ilmaantuu
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muita käytännön ongelmia, voivat nämä seikat vaikuttaa hankkeen
aikatauluun ja rakentamispäätökseen.

7.5 Vesihuollon selvitysalueet

Vesihuollon selvitysalueiksi on nimetty alueita, joiden vesihuollon
tarpeen luotettava arviointi tai toteuttaminen edellyttää lisäselvityksiä
tai -toimenpiteitä. Vesihuollon selvitysalueet ovat tyypiltään haja-
asutusalueita tai kylämäisiä taajamia. Niiden vesihuoltoa ei nykyisten
tietojen perusteella toteuteta asemakaavan laatimisen yhteydessä.
Espoon kaupungin nimeämät vesihuollon selvitysalueet ja niitä
koskevat toimenpiteet on esitetty taulukossa 7.3 sekä aluerajauksina
liitteessä 2.

Taulukko 7.3. Espoon vesihuollon selvitysalueet ja niitä koskevat
toimenpiteet.

Kohde Toimenpide

Rinnekoti

Espoon kaupunkitekniikan keskus selvittää ennen seuraavaa vesihuollon
kehittämissuunnitelman päivitystä Rinnekodin vesihuollon
kehittämisvaihtoehdot yhteistyössä Rinnekodin kanssa. Selvitystyö alueen
vesihuollon järjestämisestä on tarpeen erityisesti, mikäli SOTE-ratkaisun
myötä Rinnekoti tulee olemaan SOTE-kehitysalueena.

Luukkaan
ulkoilualue

Espoon kaupunkitekniikan keskus selvittää yhdessä Helsingin kaupungin
kanssa suunnittelukauden aikana vesihuollon tarpeen sekä sen
järjestämisvaihtoehdot.

Kolmiranta Espoon kaupunkitekniikan keskus selvittää suunnittelukauden aikana
keskitetyn vesihuollon toteuttamismahdollisuudet.

Siikajärvi
Espoon kaupunkitekniikan keskus selvittää yhdessä kohteen toimijan
kanssa suunnittelukauden aikana vaihtoehtoiset vesihuollon
järjestämistavat ja HSY alueen verkoston kapasiteetin riittävyyden.

Kalmari Espoon kaupunkitekniikan keskus selvittää alueiden vesihuollon
toteuttamismahdollisuudet kevyenliikenteenväylän rakentamisen
suunnittelun yhteydessä.Kunnarla

Rinnekodin alueen osalta vaihtoehtoina ovat paikallisten
järjestelmien kehittäminen ja saneeraaminen, veden johtaminen
alueelle Ketunkorven kautta sekä veden johtaminen Nurmijärveltä.
Rinnekoti-säätiö on ilmaissut kiinnostuksensa keskitettyyn
vesihuoltoon liittymiselle.

Kolmiranta kuului vuoden 2013 vesihuollon
kehittämissuunnitelmassa Kotimäen suunnittelualueeseen, mutta
alueen vesihuoltoa ei toteuteta vielä Kotimäen alueen vesihuollon
yhteydessä. Kolmirannan alueelle on laadittu syksyllä 2016
vesihuollon yleissuunnitelma, jota käytetään hyväksi
toteuttamismahdollisuuksien selvittämisessä.

Luukkaan ulkoilualueella ja Siikajärven alueella vesihuoltoa tarvitsee
yksittäinen toimija. Vaihtoehdot selvitetään yhdessä toimijan sekä
HSY:n kanssa. Siikajärven alueella toimii tällä hetkellä
vastaanottokeskus, mutta alueelle on suunniteltu muunlaistakin
toimintaa sekä toiminnan laajentamista. Vastaanottokeskus on
hakenut ympäristölupaa jätevedenpuhdistamon laajentamiselle 600
hengen tarpeisiin. Mikäli toiminta laajenee suunnitellusti, alueen
vesihuollon järjestämisvaihtoehdot on selvitettävä erikseen.

Kalmarin ja Kunnarlan alueille on suunniteltu kevyenliikenteenväylää,
jonka alle runkolinjat olisi järkevää rakentaa. Kevyenliikenteen väylän
rakentamisaikataulu ei ole vielä tiedossa. Kun
kevyenliikenteenväylän suunnittelu tulee ajankohtaiseksi, selvitetään
samalla myös vesihuollon runkojohtojen toteuttamismahdollisuudet.
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Alueiden vesihuollosta on laadittu vuonna 2016 tarveselvitys, jota
käytetään hyväksi jatkosuunnittelussa.

8 Vesihuollon kehittämisen vaikutukset

Vesihuoltoverkostojen rakentamisella asemakaavoitukseen
perustuville vesihuollon rakentamisalueille tuetaan Espoon
kaupungin tavoitteiden mukaista yhdyskuntarakenteen hallittua
kehittymistä ja kasvua. Muilla verkostohankkeilla parannetaan
vedenjakelun toimintavarmuutta sekä lisätään verkostojen
kapasiteettia kasvavan asukasmäärän tarpeisiin.

Tässä suunnitelmassa nimettyjen vesihuollon kehittämisalueiden
vesihuollon toteuttaminen toisi HSY:n jätevesiviemäröinnin piiriin
noin 600 uutta asukasta. Vedenjakelun piiriin tulisi noin 400
asukasta, sillä Oittaalla on jo vedenjakeluverkosto.
Suunnittelukauden aikana toteutetaan lisäksi vuoden 2013
vesihuollon kehittämissuunnitelmaan perustuva Kotimäen alueen
vesihuolto, joka tuo verkostojen piiriin noin 200 kiinteistöä.

Asuntojen rakentamista vesihuollon kehittämisalueille säätelee
voimassa oleva yleiskaava, jossa on määritelty lisärakentamisen
mahdollisuudet. Vesihuollon rakentaminen alueille voi lisätä niiden
kiinnostavuutta asuinpaikkana ja siten se voi luoda painetta alueiden
asemakaavoittamiseksi. Kaupunki ei suunnittele vesihuollon
kehittämisalueiden kaavoittamista.

Talousveden riittämättömyydestä sekä raakaveden laatuongelmista
kärsivillä alueilla vedenjakeluverkoston rakentaminen parantaa
ihmisten elinolosuhteita ja pienentää mahdollisesti huonolaatuisesta
talousvedestä aiheutuvia terveyshaittoja. Vedenjakeluverkoston
rakentamisesta hyötyvät Pakankylän, Mustanpuron ja
Vanhakartanon alueen asukkaat. HSY:n viemäriverkoston
laajentamisella pienennetään paikallisia jätevesistä aiheutuvia
ympäristöhaittoja ja parannetaan jätevedenkäsittelyn tasoa
esimerkiksi Oittaalla. Brobackan alue sijaitsee pohjavesialueella,
joten keskitetyn jätevesiviemäriverkoston rakentaminen alueelle
turvaisi osaltaan pohjaveden laadun.

Vesihuollon kehittämisalueiden liittämisellä HSY:n toiminta-
alueeseen on taloudellisia vaikutuksia sekä HSY:lle että alueen
asukkaille. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevilla
kiinteistöillä on liittämisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoihin.
Liittämisvelvollisuus ei ole voimassa taajaman ulkopuolisilla alueilla,
mikäli kiinteistön vesihuoltolaitteisto täyttää lainsäädännön
vaatimukset ja se on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueen vahvistamista. HSY:n on varmistettava alueelta riittävä
liittyjämäärä, jotta se pystyy toimittamaan alueelle vesihuollon
palvelut kohtuullisin kustannuksin.  Kiinteistön omistajien tai
haltijoiden vesihuollon kustannukset voivat nousta, kun kiinteistö
liitetään HSY:n vesihuoltoverkostoihin. Samalla vesihuollon laatu ja
toimintavarmuus kuitenkin paranevat.

Vesihuollon selvitysalueille asetettujen toimenpiteiden avulla pyritään
edistämään alueiden vesihuollon toteuttamista. Rinnekotia lukuun
ottamatta vesihuollon selvitysalueet sijaitsevat vesistöjen
läheisyydessä, joten vesihuollon toteuttamisella alueille olisi
vähintään paikallisia positiivisia ympäristövaikutuksia. Rinnekodin
osalta vesihuollon teknisten kehittämisvaihtoehtojen selvittäminen
antaa paremmat edellytykset päätöksentekoa varten
kustannustehokkaan ja kohtuullisessa ajassa toteutettavan ratkaisun
löytämiseksi.
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Vesihuoltoverkostojen rakentamisesta aiheutuvat haitat ovat vähäisiä
ja väliaikaisia. Verkostot pyritään sijoittamaan yleisille alueille,
olemassa olevan infran läheisyyteen, kuten katujen ja teiden varsille.
Näin minimoidaan haitat ja helpotetaan verkostojen kunnossapitoa.

9 Tiedottaminen ja suunnitelman päivittäminen

9.1 Tiedottaminen

Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta tiedotetaan yhteisesti Espoon,
Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n kesken.

Tiedottaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa:

1. Tiedottaminen työn asettamisesta nähtäville
2. Tiedottaminen työn valmistumisesta

Espoon Vesihuollon kehittämissuunnitelma asetetaan nähtäville ja
lähetetään lausunnoille Kirkkonummelle, Vihtiin, Nurmijärvelle,
Suvisaariston vesiosuuskunnalle, Puotisten Vedelle, Näsiniementien
vesiosuuskunnalle, Rinnekoti-säätiölle, Kartanon Vedelle sekä
Uudenmaan ELY-keskukselle.

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelman hyväksyy
kaupunginvaltuusto.

Valmis vesihuollon kehittämissuunnitelma asetetaan Espoon
kaupungin sekä HSY:n internet-sivuille.

Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Uudenmaan
ELY-keskus sekä kaupungin terveydensuojelu- ja
ympäristönsuojeluviranomaiset.

9.2 Suunnitelman päivitys

Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään noin neljän vuoden
välein. Päivitys tehdään samanaikaisesti muiden HSY:n jäsenkuntien
kanssa.

9.3 Suunnitelman seuranta

Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteutumista seurataan
vuosittain KT-seurantaryhmässä. KT-seurantaryhmään osallistuvat
vesihuollon kehittämissuunnitelman seurannan osalta
kaupunkikohtaisten kehittämissuunnittelutyöryhmien puheenjohtajat,
mikäli eivät muuten ole KT-seurantaryhmän jäseniä.

Suunnittelukauden puolivälissä järjestetään kehittämisseminaari,
jossa seurantaan osallistuvat kaikki suunnitteluryhmien jäsenet.



Espoon kaupunki
Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017-2026

Liite 1
Toiminta-alueiden ulkopuolisten kohteiden ja toiminta-alueiden erityiskohteiden nykytila

Vesiosuuskuntien ja –yhtymien toiminta-alueet

Vesiosuuskunta Vedenhankinta ja jätevesien johtaminen Asukasmäärä/käyttäjämäärä Vedenkulutus 
m3/d

Laajentumissuunnitelmat Muu tieto

Suvisaariston vesiosuuskunta HSY toimittaa veden ja jätevedet pumpataan HSY:n 
viemäriin (2 mittauskaivoa: Soukanniemi ja Suvisaariston 
tiellä ennen Suinon siltaa). 

495 kiinteistöä, joista 93 kesäveden käyttäjiä
Kesäveden käyttäjille sisältyy mahdollisuus liittyä viemäriin.
Toiminta-alue kattaa Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaava-alueen
kiinteistöt, lisäksi erillisillä päätöksillä liitetty Lehtisaaret (58
liittymäsopimusta,
25 liitetty veteen ja viemäriin, 20 vain veteen.), Stora ja Lilla Pentala (35
liittymäsopimusta, 15 liitetty veteen ja viemäriin, 12 vain veteen) ja
Högkopplan YLE:n saari, käyttömäärä suuri (2 liittyjää).

126 Uusia liittyjiä tulee n. 10 kiinteistöä vuodessa 
(esim. kun tontteja jaetaan.)

Alueella käynnissä kaavoitusta (Saariston osayleiskaava,
Stora Bodö-Lilla
Bodö osayleiskaava, Bergön osayleiskaava, Skatanniityn
asemakaava ja
Soukanniemen asemakaava)

Puotisten Vesi Oy HSY toimittaa veden ja jätevedet pumpataan HSY:n 
viemäriin (1 mittauskaivo: Överbyn koulun alueella)

n. 160  henkilöä ympärivuotisesti 
+ Master Golfin asiakkaat (toiminnassa huhti-marraskuussa), ravintolassa 50 
-100 asiakasta/d kesäaikana, talvella tilausravintola
Golf-kentän kasteluun ja koneiden pesuun otetaan vesi Bodom-järvestä

22 Alueella käynnissä asemakaavan laadinta => 
uusia tontteja n. 20 kpl, rakentuu 4 vuoden 
sisällä?
Myös vanhalla alueella potentiaalisia liittyjiä (> 10 
kiinteistöä).
Verkoston kapasiteetti riittävä uusille 
kaavoitettaville tonteille ja vanhoille kiinteistöille.

Puotisten Vesi Oy:n liittäminen toiminta-alueeseen (asia 
on ollut vireillä Espoon Veden kanssa, mutta jäänyt 
kesken).
Ongelmana on, että verkostosta puuttuu kiertoyhteys, 
Puotisten Vesi Oy haluaa toisen liitoskohdan HSY:n 
verkostoon: liitos Vihermäkeen tulevaan Maarinojan 
linjaan. Maarinojan linja rakennetaan 2012 tai 2013 
aikana.

Kartanon vesi HSY 7 kiinteistöä Tien toisella puolen Vanhankartanon tarvealue, jossa ollut 
ongelmia pohjaveden laadussa

Näsiniementien vesiosuuskunta HSY 8 kiinteistöä, 1 vapaa-ajan asunto Osuuskunta on arvioinut, että liittyjämäärät voivat 
jatkossa hieman kasvaa. 

Vedenottamo Vedenhankinta Nykyinen asukasmäärä/käyttäjämäärä Nykyinen vedenkulutus 
m3/d

Mahdolliset ongelmat Muu tieto, onko kohde sesonkikohde?

Hotelli Lepolampi pohjavesi 100-200 10
Kiinteistö Oy Espoon Siikajärventie 88 - 
90 (Entinen K-instituutti Oy)

käsitelty pohjavesi (100) (15) Toimii tällä hetkellä vastaanottokeskuksena, myös muuta 
käyttöä suunnittelussa

Pakankylän koulu pohjavesi, karkea.,kalvo-ja aktiivihiilisuodatus 140 8? Uraania, fluoridia ja radonia, vedenkäsittely 
toiminut

Rinnekoti käsitelty pintavesi n.1000 henkeä 200 Vedenkäsittelyä on tarpeen tehostaa (esim. 
kloorikaasuprosessi korvattava muulla 
menetelmällä)

Vedenkäsittelylaitos rakennettu 1962, joitakin 
saneerauksia tehty. Suurin ongelma on rakenteiden ja 
laitteiden ikä, toimivuus ja kunto. 
Alueella on vireillä asemakaava. Vedenkulutuksesta 
laskettu AVL (150 l/as/vrk) 1300.  

Velskolan toimintakeskus käsitelty pohjavesi. Karkeasuodatin, monikerrossuodattimet, 
uv-lamppu

50 10

Muut HSY:n toiminta-alueen ulkopuoliset vedenottamot
Cafe Swinghill pohjavesi max.50 ei tietoa Tilanhoitajan mukaan talousveden kanssa ollut 

bakteeriongelmia. Pintavettä päässyt kaivoon.
Espoonkartano pohjavesi vakituisesti 40+ juhlatilaisuuksissa enemmän ei tietoa Ongelmia talousveden saannissa, kloridi (yli 

100mg/l) tiesuolauksesta 
Alueen kaavaprosessi kesken, 
lähellä merkittävä luonnosuojelualue

Honkamaja pohjavesi, suolanpoisto vakituisesti 1 + juhlatilaisuuksissa noin 100 ei tietoa Pohjavesi on tiesuolan pilaama Vesihuollon runkolinja sijaitsee 50 metrin päässä
Kaisan grilli pohjavesi asiakkaita 300-400 päivässä + henkilökunta 13 m3/kk Tällä alueella ollut ongelmia talousveden 

laadussa, mikrobeja ja alhainen pH 6,5
Kattilajärven leirikeskus pohjavesi vaihtelee leirin kokoonpanon mukaan ei tietoa
Luukkaan ulkoilualue pohjavesi ei tietoa ei tietoa Kloridi koholla (60- 69mg/l)

Alue tulvaherkkää 
Vihdin tien läheisyys

Luukin leirikeskus pohjavesi vaihtelee leirin kokoonpanon mukaan ei tietoa
SHG Luukki pohjavesi, käänteisosmoosilaite Vedenottamo luokitellaan talousvesiasetuksen 401/2001 mukaan pieniin 

vedenottamoihin.Vedenkäyttäjät koostuvat Suur Helsingin golfin asiakkaista 
(n. 25 000 henkilöä vuodessa), jotka tulevat ravintolaan syömään.

ei tietoa Kausi on huhtikuusta lokakuuhun.

Nuuksion katukeittiö pohjavesi 1 asukas + asiakkaita ei tietoa Tällä alueella ollut ongelmia talousveden 
laadussa

Pirttimäen ulkoilualue pohjavesi Vuosittainen
kävijämäärä on noin 65000, eli n. 150 hlö/vrk.

Vedenkulutusta ei ole seurattu 
(401/2001, pieni vedenottamo). 

Merkittävimmät HSY:n toiminta-alueen ulkopuoliset vedenottamot (yli 50 käyttäjää tai yli 10 m3/d)

Toiminta-alueiden erityiskohteet sekä tiedossa olevat toiminta-alueiden ulkopuoliset ongelma-/kehitysalueet

1/7



Rödskog’s skola pohjavesi 56 hlö (koulun ja päiväkodin lapset)+ henkilökunta 5m3/vrk pH ja rautaylityksiä

Sea & Mountain Adventures pohjavesi 2000 asiakasta ei tietoa Kloridi 200mg/l, 2016

Träskby skola pohjavesi 6 asukasta ja kokoushuoneiston asiakkaat ei tietoa Rauta- ja humuspitoista vettä
Carlberg pohjavesi Kaivovesi ei juomakäytössä Fluoridi
Villa Dalby pohjavesi Kaivovesi ei juomakäytössä Kloridipitoisuus kohonnut
Gåsgrundet pohjavesi Kaivovesi ei juomakäytössä Rauta-, mangaani - ja alumiinipitoisuudet koholla

Knapperskär pohjavesi Kaivovesi ei juomakäytössä
Stora Herrö pohjavesi Kaivovesi ei juomakäytössä Rautapitoisuus kohonnut
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HSY:n toiminta-alueen ulkopuoliset 
jätevedenpuhdistamot 

Käsittelymenetelmä Nykyinen asukasmäärä/käyttäjämäärä Nykyinen virtaama 
m3/d

Mahdolliset ympäristöongelmat Muu tieto, onko kohde sesonkikohde?

Espoonkartano umpisäiliö käymälävesille, harmaille vesille saostuskaivot ja 
yksinkertainen maaperäkäsittely ennen ojaan johtamista.

Asukkaita 30 - 40, Juhlatilaan mahtuu 120 juhlijaa 15 m3/d (sis. tallin), tilanhoitajan 
arvio

Kellonummen huoltorakennus biosuodin Puhdistamolla käsitellään hautausmaan ja yksityisten omakotitalojen 
jätevesiä. AVL oli 214 (2014)

22 m3/d (2015)

Kiinteistö Oy Espoon Siikajärventie 88 - 
90 (Entinen K-instituutti Oy)

biologis-kemiallinen puhdistamo n. 240 henkilöä (helmikuu 2016) 40 m3/d Toimii tällä hetkellä vastaanottokeskuksena, myös muuta 
käyttöä suunnittelussa
Ympäristöluvan muuttaminen vireillä AVI:ssa

Lahnuksen koulu maasuodattamo Koulupäivinä n. 160 oppilasta ja henkilökuntaa. Vakituisesti 7 asukasta. (v. 
2009)

3 m3/d (koulupäivinä, Espoon 
Veden tarkkailuraportti v. 2009)

Nuuksion koulu maasuodattamo Oppilaita 56, henkilökuntaa n. 10, koululla ei asuta (2012) 1 m3/d. Puhdistamo poistaa huonosti fosforia Käytössä vain koulun lukukauden aikana

Oittaan ulkoilukeskus biosuodatin (Bioclere BC180) ja maasuodattamo AVL n. 30 (Mitoitus-AVL on 115). Puhdistamolla käsitellään ulkoilukartanon 
ja ulkoilukeskuksen jätevedet, ja leirintäalueen harmaat vedet

10 m3/d. Virtaama vaihtelee 
paljon sesongin mukaan.

Pakankylän koulu biologis-kemiallinen puhdistamo Oppilaita, opettajia ja henkilökuntaa on 134 (2012) 2,5 m3/d (koulupäivinä, Espoon 
Veden tarkkailuraportti v. 2009)

Puhdistamo sijaitsee Kunnarlan 1-luokan 
pohjavesialueella

Rinnekoti biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos Asukkaita ja henkilökuntaa n. 1000. AVL on  2540. 314 m3/d (v. 2015) AVI tarkistanut ympäristöluvan lupamääräykset 28.8.2014

Smedsby skola/Sepänkylän koulu biologis-kemiallinen puhdistamo 6 henkilöä asuu vakituisesti,
koulu ja iltapäiväkerho n. 170 henkilöä 

ei tietoa Puhdistamo ei sovellu kohteeseen. Puhdistamolla 
toistuvia hajuongelmia

Suurpellon kaava-alueella.

Velskolan toimintakeskus biologis-kemiallinen bioroottorilaitos Majoitustilaa on 91 henkilölle ja ruokailemaan mahtuu 108. AVL on 63. 7 m3/d (v. 2015)
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Alueet, joilla on tunnistettu vesihuollon kehittämistarve
Alue Suunnitelma, jossa alueen kehittämistarve on 

aiemmintunnistettu sekä suunnitelmassa esitetty 
rakentamisen aloitusvuosi

Asukasmäärä 
Espoon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman (päivitys 5.5.2006) 

mukainen tieto

Vedenkulutus 
m3/d

Vedenhankinta ja jätevesien johtaminen, 
nykytilanne

Muu tieto

 Kolmiranta Esopon vesihuollon kehittämissuunnitelma 2006, 
osa"vanhojen alueiden ohjelmaa", arvioitu aloitusvuosi 2008

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013 (osana 
Kolmperän aluetta), nimetty vesihuollon kehittämisalueeksi, 

arvioitu aloitusvuosi 2014

55 ei tietoa Oli osana Kolmperän aluetta vesihuollon 
kehittämissuunnitelmassa 2013. Alueen vesihuoltoa ei 
kuitenkaan toteutettu Kolmperän vesihuollon 
toteuttamisen yhteydessä.

Vanhakartano Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma 2006, nimetty 
vesihuollon kehittämisalueeksi, arvoitu aloitusvuosi 2011

115 asukasta, joista 50 talousvesiverkoston piirissä ei tietoa

Kalajärvi (Kalajärventien pää) Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma 2006, nimetty 
vesihuollon kehittämisalueeksi, arvoitu aloitusvuosi 2011

72 ei tietoa

Anfallinpolku Tunnistettu kohteeksi, jossa vesihuollon kehittämistarvetta 
Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2013

17 ei tietoa Kaivoissa vedenlaatuongelmia (ruoste, suola ym.)
Asukkaat ottavat talousveden vesipostista.
Vesijohto ja viemäri on muutaman sadan metrin 
päässä (Ringside Golf).

Rinnekoti Tunnistettu kohteeksi, jossa vesihuollon kehittämistarvetta 
Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2013

n. 1000 henkeä Jätevedenpuhdistamon virtaama 
v. 2015 314 m3/d

Alueella sisäinen vedenjakeluverkosto, oma 
vedenottamo ja puhdistamo (ks. Aiemmat kohdat)

Rinnekoti on ilmoittanut halukkuutensa liittyä 
vesihuoltoverkostoihin.

Brobacka Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013, nimetty 
vesihuollon kehittämisalueeksi, arvioitu aloitusvuosi 2017-
2018

120 asukasta verkostojen ulkopuolella, 100 asukasta nykyisten verkostojen 
piirissä

8 loma-asuntoa

ei tietoa Osa alueesta on jo toteutunut ja osa on toteutumassa.

Oittaa Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013, nimetty 
vesihuollon kehittämisalueeksi, arvioitu aloitusvuosi 2020-
2022

210 ei tietoa Osalla alueesta on HSY:n vedenjakeluverkosto

Pakankylä 117 ei tietoa Alueella koulu, jonka porakaivon veden radon-, 
uraani-, fluoridipitoisuudet ovat koholla. Käytössä 
kiinteistökohtainen vedenpuhdistusjärjestelmä

Mustanpuron alue 80 ei tietoa Alue on tiiviisti rakennettu ja alueen kaivovesissä 
on havaittu jätevesistä johtuvia laatuongelmia. 

Alueella kaksi kahvilaa Turun moottoritien 
varressa, joiden vedenhankinta on vaarantunut 

moottoritien vuoksi.
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Ulkoilusaaret
Alue Vedenhankinta ja jätevesien johtaminen, nykytilanne Asukasmäärä/käyttäjämäärä  Vedenkulutus m3/d Muu tieto

Saariston osayleiskaava-alue: Kaavoitettavalla alueella n. 70 saarta, 100 tilaa, 400 maanomistajaa ja 
olemassaolevia rakennuksia n. 1000

Saariston osayleiskaavaava-alue on 
kolmiosainen, saaria n. 70 kpl, osayleiskaavaa 
tullaan käyttämään rakennusluvan myöntämisen 
perusteena. 
Kaavan oletetaan tulevan voimaan noin v. 2020. 

Iso Vasikkasaari ei tietoa ei tietoa
Stora Herrö / Lilla Herrö ei tietoa ei tietoa
Pentalan saari ei tietoa ei tietoa
Vehkasaari ei tietoa ei tietoa
Stora Ådholmen ei tietoa ei tietoa
Muut osayleiskaava-alueen saaret, joihin 
vesijohto- ja viemäriverkko voidaan 
kytkeä

ei tietoa ei tietoa

Bergö - Stora Bodö - Fridheminkallio 
osalyleiskaava-alue

35 kiinteistöä (pääosin vapaa-ajan asuntoja, Bergön saarella jonkin verran 
ympärivuotista asutusta)

ei tietoa

Muut "vanhat" kohteet (Högkopplan, 
Lehtisaaret)

ei tietoa ei tietoa

Toiminta-alueen ulkopuoliset hevostilat ja muut eläintilat (vesijohto- ja viemäriverkkoonon liittynyt 5 tallia, jotka eivät ole mukana listassa, niissä yht. 279 hevosta)
Sijainti Vedenhankinta Jätevesien käsittely Hevosten määrä  Arvioitu vedentarve m3/a Muu tieto

Yli 20 hevosen tallit
Arvioitu vedentarve  25 m3 vuodessa hevosta kohti (sis. 
hevosten juoma- ja pesuveden, tallien pesun, sosiaalitilat 
ym.)

Finnsintie 6, 02780 Espoo kaivo Esbogård Mankki hevosten pesuvedet imeytetään  2015 55 1 375
Kilonkartanontie 4, 02610 Espoo oma porakaivo tallin jätevedet umpisäiliöihin 2012 55 1 375
Huhtamäentie 29A, 02970 Espoo oma porakaivo 2005 48 1 200
Kellonummentie 14, 02740 Espoo vesijohtoverkko tallin jätevedet umpisäiliöön 2016 44 1 100
Jondalinkuja 1-3, 02750 Espoo oma porakaivo jätevedet saostukaivoihin 2014 42 1 050
Kaitakorventie 3-11, 02820 Espoo oma porakaivo tallin WC-vedet umpisäiliöön,hevosten pesuvedet saostukaivoihin 2016 32 800
Luukintie 18, 02940 Espoo oma porakaivo hevosten pesuvedet saostuskaivoihin 2015 28 700
Nuuksiontie 50, 02820 Espoo oma kaivo WC vedet umpisäiliöön  2014 25 625

Tekniikantie 8, 02150 Espoo vesijohtoverkko WC-vedet umpisäiliöön 2015 26 650
Tallin jatkomahdollisuudet epävarmat kaavoitustilanteen 
takia 

Kalastajantie 33, 02230 Espoo vesijohtoverkko tullaan liittämään jätevesiviemäriin 58 1 450
keväällä 2015 vahvistettu asemakaava, joka mahdollistaa 
hevosurheilukeskuksen.

Halujärventie 36, 02780 Espoo oma porakaivo ei jätevesiä tallista 30 575
Punametsä 9, 02920 Espoo oma kaivo WC vedet umpisäiliöön 2010 23 750
Peringintie 10, 02780 Espoo porakaivo hevosten pesuvedet saostuskaivoihin 2014 20 500
Snettansintie 31, 02940 Espoo oma kaivo hevosten pesuvedet lantalaan 2014 20 500
10-19 hevosen tallit oma kaivo 4 tallia, hevosia yhteensä 50 1 250
1-9 hevosen tallit pääosin oma kaivo 36 tallia, hevosia yhteensä 161 4 025
Hevostilat yhteensä 717 17 925 Arvioitu vedentarve yhteensä keskimäärin 50 m3/d

Lammastila, Norrkullanmäki 4 ja 
Norrkulla 5 

oma kaivo 25 lammasta ja 36 karitsaa (v. 
2010)

Lammastila, Vihdintie 81 oma kaivo 9 lammasta ja 2 karitsaa
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Liite 3. Karttamerkintöjen selitykset 

 

 

Vesihuollon rakentamisalue 2017–2026 

Asemakaavoitukseen perustuva alue, joka edellyttää vesihuoltoverkostojen rakentamista. 
Vesihuoltoverkostoja rakennetaan alueille kaupungin määrittämässä aikataulussa muun 
infran rakentamisen yhteydessä, arvioitu toteutus vuosina 2017-2026. 

 

Asuin- ja muun rakentamisen alue 2017–2026 

Asemakaavoituksen perustuva asuin- tai muun rakentamisen alue, jolla on jo vesihuoltover-
kostot. Alueen rakentuminen voi aiheuttaa muutostarpeita muualla sijaitseviin vesihuolto-
verkostoihin (esim. kapasiteetin riittävyys). 

 

Vesihuollon selvitys- ja rakentamisalue, ajankohta avoin  

Alueelle laaditaan maankäytön suunnitelmia, eikä asemakaavoituksen tai kunnallistekniikan 
toteuttamisen ajankohta ole selvillä. Vesihuoltoverkostot rakennetaan alueille kaupungin 
määrittämässä aikataulussa muun infran rakentamisen yhteydessä. 

 

Vesihuollon kehittämisalue 2017–2026: 

Kylämäinen tai haja-asutustyyppinen alue, jonne vesihuoltoverkostot suunnitellaan laajen-
nettavaksi HSY:n toimesta vuoteen 2026 mennessä. Päätös alueen vesihuoltoverkostojen 
toteuttamisesta ja tarkka aluerajaus tehdään myöhemmin. 

Vesihuollon kehittämisalueet perustuvat suurehkon asukasjoukon tai käyttäjämäärän tar-
peeseen taikka terveyden- tai ympäristönsuojelullisiin syihin.  

 

Vesihuollon selvitysalue 

Alue, jolla on tunnistettu vesihuollon tarpeita, mutta jonka toteuttaminen edellyttää tarkem-
pia selvityksiä. 

 

Asuntotuotannon kohdealue 2017–2026: 

Tilastoalue, jolle kohdistuu merkittävästi asuntotuotantoa 2017–2016. Asuntotuotanto ei 
välttämättä kohdistu koko alueelle, vaan sen eri osiin. Tarkemmin asuntotuotannon sijoittu-
minen esitetään vesihuollon rakentamisalueina sekä asuin- ja muun rakentamisen alueina. 

 

 
 

HSY:n vesihuollon toiminta-alue-ehdotus 2017 

HSY huolehtii toiminta-alueellaan talousveden jakelusta ja jätevesiviemäröinnistä yhdyskun-
takehityksen tarpeita vastaavasti. Toiminta alue ei koske hulevesiviemäröintiä. 

 HSY:n toiminta-alue-ehdotus, vain vedenjakeluverkosto 2017 

HSY huolehtii toiminta-alueellaan talousveden jakelusta yhdyskuntakehityksen tarpeita vas-
taavasti. 

 

Sipoon vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 

Sipoon vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan talousveden jakelusta ja jätevesiviemä-
röinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Toiminta alue ei koske hulevesiviemä-
röintiä. 

 

 
 

Vesiosuuskunnan, -yhtiön tai -yhtymän verkostoalue 

Vesiosuuskunta, -yhtymä tai -yhtiö huolehtii alueellaan talousveden jakelusta ja/tai jäteve-
siviemäröinnistä.  
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Liite 4. Vesihuollon kehittämisalueiden priorisoinnin periaatteet 

1 Vesihuollon järjestämisvelvollisuuden analysointi 

Tavoitteena on tunnistaa alueet, joilla on vesihuoltolain mukainen vesihuollon 
tarve. Analyysi tehdään paikkatieto-ohjelmaa käyttäen. 

Analyysiä ei tehdä koko kunnan alueelle, vaan analyysiin valitaan alueet asu-
kasmäärän tai kunnan tietoihin perustuvan muun tunnetun vesihuollon tar-
peen perusteella.  

1.1 Alueiden valinta 

Tarkasteluun otettavien alueiden valinta perustuu paikkatietomenetelmin teh-
tävään asukastihentymien muodostamiseen sekä kaupunkien arvioon alueis-
ta, joiden vesihuollon tarve perustuu vain ympäristön- tai terveydensuojelulli-
siin syihin tai alueen muuhun merkittävään vedenkulutukseen, kuten virkistys-
käyttöön.  

Asukastihentymät muodostetaan kiinteistörekisteristä saatavien tietojen pe-
rusteella. Huomioon on otettu asunnot, loma-asunnot, julkiset ja liikeraken-
nukset, teollisuusrakennukset Maastotietokannan 2016 mukaan. Paikkatieto-
menetelmin toiminta-alueiden ulkopuolisista kiinteistöistä muodostetaan yhte-
näisiä alueita, joissa kiinteistöjen etäisyys toisistaan on alle 200 m. 

Muodostetuista alueista tunnistetaan ne, joiden asukasvastineluku on yli 20 
tai kohteen vedenkulutus on sitä vastaava. Ehdon täyttävät alueet otetaan 
mukaan tarkempaan analyysiin. 

Edellä mainittujen asukastihentymien lisäksi tarkempaan analyysiin otetaan 
mukaan kaupunkien tunnistamia alueita. Kohteet valitaan niiden vedenkulu-
tuksen, suunnitellun vedenkulutuksen, ympäristönsuojelullisten syiden tai ter-
veydensuojelullisten syiden perusteella. 

Valittujen alueiden osalta tarkastellaan vedenkulutuksen lisäksi niiden vesi-
huollon kannalta olennaisia ympäristön- ja terveydensuojelullisia syitä, joiden 
perusteella alueet priorisoidaan. 
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1.2 Alueiden priorisointi pisteytyksellä 

1.2.1 Pisteytyksen periaatteet 

Kaikki priorisointiin valitut alueet tarkastellaan alla olevan taulukon periaattei-
den mukaisesti. 

 Priorisointikriteeri Painoarvo Vaikuttavat tekijät mm. Pisteytys  
1 Terveydensuojelulliset 

syyt 
30 % - talousveden määrän 

riittämättömyys 
- talousveden tunnistetut 

laatuongelmat (mm. 
arseeni, radon, kloridit, 
fluoridit) 

1, kun määrällinen tai 
laadullinen kriteeri täyttyy 
 
Maksimi 1  

2 Ympäristönsuojelulliset 
syyt 

30 % - pohjavesialue (luokka I 
tai II) 

- pintavesistön suoja-
alue 100 m  

- vesiympäristön/-
luonnon perusteella 
suojelustatuksen saa-
nut luonnonsuojelualue 

1, kun alue sijaitsee poh-
javesialueella 
0,5 kun alue sijaitsee pin-
tavesistön lähialueella 
0,5 kun alue sijaitsee 
luonnonsuojelualueella 
 
Summataan, mutta 
maksimi 1 

3 Suurehkon asukasjou-
kon tarve 

40 % - vakituiset asukkaat  
- vapaa-ajan asutus  
- muut merkittävät ve-

denkulutuspisteet (tun-
nistetaan erikseen) 

  

Skaalataan liukuvasti 
0…2 kun vedenkulutus on 
välillä 0-30 m3/vrk.  
 
Kun vedenkulutus on yli 
30 m3/vrk, kohde saa ar-
von 2. 

 

1.2.2 Terveydensuojelulliset syyt: 

Terveydensuojelulliset syyt perustuvat veden laatuun sekä veden määrään. 
Luokittelu perustuu kunnalta saatuihin tietoihin veden heikosta laadusta tai 
riittämättömyydestä. Tällä perusteella tunnistetut alueet on lisätty paikkatieto-
aineistoon.  

1.2.3 Ympäristönsuojelulliset syyt: 

Pohjavesialueet saattavat herkästi pilaantua jätevesistä. Mikäli tunnistettu 
kohde sijoittuu pohjavesialueelle, saa alue ympäristönsuojelullisista syistä ar-
von 1. 

Vesistöille on asetettu 100 m suojavyöhyke, jolla voidaan tunnistaa rantojen 
lähelle sijoittuvat kiinteistöt. Tiedot vesistöistä perustuvat Maastotietokantaan 
sekä kaupunkien toimittamiin tietoihin. Tällä perusteella tunnistettu vedenkulu-
tusalue saa arvoksi 0,5.   

Luonnonsuojelualueella sijaitsevat kohteet saavat analyysissä pisteet 0,5. 

Alue voi sijaita sekä rannalla, luonnonsuojelualueella että pohjavesialueella. 
Arvot voidaan summata, mutta maksimitulos on 1. 
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1.2.4 Vedenkulutuksen arviointi/Suurehkon asukasjoukon tarve 

Jokaiselle analyysiin valitulle alueelle arvioidaan vedenkulutus seuraavin pe-
riaattein 

- vakituiset asukkaat  
- yhden asukkaan keskimääräinen vedenkulutus 150 l/as/vrk 
- vedenkulutus laskettiin vakituisten asukkaiden määrän perus-

teella (Seutu-cd 2016) 
- loma-asunnot  

- yhden loma-asunnon keskimääräinen vedenkulutus vuositasol-
la määriteltiin seuraavin perustein 

- loma-asuntojen lukumäärä alueella (Seutu-cd 2016) 
- loma-asunto käytössä 89 vrk/v (Mökkibarometri 2016, 

Uusimaan keskimääräinen mökin käyttöaika) 
- Suomen keskimääräinen asuntokunnan koko 2,04 

as/talous (Tilastokeskus 2015) 
- veden käyttömäärä mökillä eri kuin kotona (varusteluta-

so erilainen), 100 l/as/vrk (laskettu Mökkibarometrin 
2009 vesilaskuista takaperin) 

- loma-asunnon asukasvastineluku avl = 89/365*2,04 = 
0,50 as 

- vedenkulutus/loma-asunto = 0,50 as * 100 l/as/vrk = 
0,050 m3/loma-asunto/vrk 

- virkistys, matkailu, urheilu, palvelukiinteistöt, teollisuus, työpaikat, golfken-
tät, laskettelukeskukset, kasvinviljely, eläintilat 

- kohteet yksittäisiä 
- mikäli kohteen vedenkulutus ei ole tiedossa, se arvioidaan 

käyttäjämäärän ja seuraavien kulutusarvioiden perusteella 
- ravintolat 35 l/käyttäjä/käynti 
- juhlatilat 20 l/käyttäjä/käynti 
- virkistysalueet 15 l/käyttäjä/käynti 
- leirikeskus 110 l/käyttäjä/d 
- koulu 95 l/oppilas/d 
- asuntovaunualueet 280 l/asuntovaunupaikka/d 
- hevosen/lehmän vedentarve 50-80 l/eläin/d 
- sian/lampaan vedentarve 20-50 l/eläin/d 

- käyttäjämäärän osalta käytettiin olemassa olevia tietoja (esi-
merkiksi ravintolan asiakaspaikat) sekä seuraavia periaatteita 

- juhlatilassa järjestetään vuodessa 25 tilaisuutta 
- leirikeskuksessa järjestetään vuosittain 5 viikon pituista 

leiriä 
- osavuotinen vedentarve (esimerkiksi tarve vain kesäisin) saa-

tetaan vertailukelpoiseen muotoon jakamalla kokonaiskulutus 
puolen vuoden ajanjaksolle  

- samoin periaattein määritetään vasta suunniteltujen kohteiden 
vedenkulutus 

 
1.2.5 Priorisointiarvon laskeminen 

Kohteet priorisoidaan laskemalla niille priorisointiarvo suurehkoon asukas-
joukkoon ja ympäristön- tai terveydensuojelullisiin syihin perustuvien pisteiden 
sekä sovittujen painotusarvojen perusteella. 
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Priorisointiarvo = 30 % * [terveydensuojelullisten syiden pistemäärä] + 30 % * 
[ympäristösuojelullisten syiden pistemäärä] + 40% * [vedenkulutuksen piste-
määrä] 

Kun kaikki kolme kriteeriä saavat arvon 1, tulee priorisointiarvoksi 100 % (pis-
temäärä 1). Arvo voi olla yli 100 % (max 140 %), mikäli vedenkulutus on eri-
tyisen suuri, yli 30m3/vrk ja terveydelliset sekä/tai ympäristölliset kriteerit täyt-
tyvät (saavat arvon 1). 

2 Investoinnin vertailukustannukset 

Kustannuslaskennassa käytettiin Fore-kustannuslaskentajärjestelmän yksik-
köhintoja. Kaikki tässä suunnitelmassa esitetyt kustannukset on esitetty ilman 
arvonlisäveroa. Yksikköhintoihin on lisätty tilaajakustannusten kattamista var-
ten 15 %. 

Kustannukset laskettiin sekä vedenjakelulle että jätevesiviemäröinnille lukuun 
ottamatta kohteita, joille laajennetaan vain jätevesiviemäröintiä (vesijohto jo 
olemassa). Hulevesiviemäriä ei ole otettu kustannusarvioissa huomioon.  

Laskennassa oletettiin, että verkostosta 50 % rakennetaan erittäin routivaan 
maaperään, 20 % pehmeikölle ja 30 % kalliolle. Käytetty yksikköhinta on las-
kettu näiden painotusten mukaisena keskiarvona. 

Laskentaperusteet ja laskennassa käytetyt haja-asutusalueita koskevat yksik-
köhinnat (Fore-kustannuslaskentajärjestelmästä) on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Verkostojen investointikustannusarvioiden laskennassa käytetyt 
laskentaperusteet ja yksikköhinnat  

Hankeosan laskentaperusteet ovat seuraavat:  
- jätevesiviemäri muovia, vesijohto valurautaa  
- putket sisältävät venttiilit ja kaivot,  
- sora-arina 
- alku- ja lopputäytöt 
- kaivantosyvyys vesijohdolla 2,5 m 
- maaperä (jokin seuraavista): 

o erittäin routiva 
 elementtituenta 

o pehmeä 
 pehmeikön syvyys 5 m 
 pilaristabilointi 
 elementtituenta 

o kalliokaivanto 
 maaleikkauksen osuus leikkauksesta 1,5 m 

 
Jätevesipumppaamot (samanlainen sekä keräily- että linjapumppaamona): 
- uppopumppaamo välitasolla (turvapumppaamo, ilman hoito- ja huolto-

rakennusta) 
- maksimivirtaama 20 l/s  
- pohjamaa pehmeä 8 m  
- paaluperustus 
- pumppaamokaivon halkaisija 1,8 m 
- pumppaamokaivon korkeus 5 m 
 
Tilaajatehtävistä aiheutuvat kustannukset +15 % yksikköhintoihin. 
 

 
Keskiarvo kaupunki-
kohtaisista hinnoista 

Jakeluverkosto  

vesijohto tai jäteveden paineviemäri DN150  416 €/m 
jäteveden viettoviemäri DN250 329 €/m 
jakelu- & keräilyverkosto: VJ DN150 ja JV DN200  529 €/m 
  
Runkolinjat  
VJ DN200 ja JV (paineputki) DN200  597 €/m 
  
Jätevesipumppaamot 57 585 €/kpl 
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Liite 8. Vesiosuuskuntia, -yhtiöitä ja -yhtymiä koskevat kehittämistoimenpiteet 

1 Taustaa 

HSY:n jäsenkuntien alueen vesiosuuskuntia käsiteltiin pääkaupunkiseudun 
vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2013-2022 yleisellä tasolla. Kehittämis-
suunnitelmien hyväksymispäätösten yhteydessä HSY:n hallitus (14.6.2013 § 
84) ja Espoon kaupunki (19.8.2013 § 108) velvoittivat HSY:n selvittämään ve-
siosuuskuntien liittymisedellytykset seuraavan pääkaupunkiseudun kehittä-
missuunnitelman 2017-2026 päivityksen yhteydessä.  

HSY on selvittänyt vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja –yhtymien teknistaloudel-
lista nykytilaa, kehittämis- ja investointitarpeita selvityksessä ”Vesiosuuskun-
tien teknistaloudellinen tarkastelu, 14.10.2014”. Selvityksestä laadittiin tiivis-
telmä HSY:n hallituksen käsittelyyn. HSY:n hallitus päätti (27.2.2015 § 16), et-
tä kevään 2015 ja kesän 2016 aikana laaditaan vesisosuuskuntia koskeva yk-
sityiskohtaisempi toimenpideohjelma. HSY laati tämän päätöksen perusteella 
HSY:n ja vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja -yhtymien välisen yhteistyön toimen-
pideohjelman, 26.8.2016 ja HSY:n hallitus hyväksyi toimenpideohjelman 
(26.8.2016 § 95). 

2 Edellytyksiä ja reunaehtoja tiivistyvälle HSY:n ja vesiosuuskuntien yhteistyölle ja toimintojen 
yhdistämiselle 

Koska vesihuoltolain mukaan vesihuollon kehittäminen on kunnan vastuulla, 
ei HSY aktiivisesti hae yhteistyön lisäämistä vaan aloitteen yhteistyöstä täytyy 
aina tulla joko jäsenkunnalta tai tiiviimpää yhteistyötä hakevalta vesiosuus-
kunnalta, -yhtiöltä tai -yhtymältä. Jäljempänä olevassa taulukossa on kuvattu 
yhteistyöneuvotteluissa käsiteltäviä asioita ja HSY:n tavoitetilaa näihin asioi-
hin. 

Varsinaiset sopimukset laaditaan aina tapauskohtaisesti. Alla olevassa taulu-
kossa ”vesiosuuskunta” voi tarkoittaa vesiosuuskuntaa, -yhtiötä tai -yhtymää. 

Yhteistyöneuvotteluissa käsiteltäviä kysymyk-
siä ja HSY:n tavoitetila 

Täydennykset, perustelut 

1. Vesiosuuskunnan liittymisaste oltava yli 70 
% ko. alueen kiinteistöistä 

Vesihuoltotoiminnan kannattavuus HSY:n kan-
nalta 

2. Vesiosuuskunnan liittymishalukkuus oltava 
yli 90 % vesiosuuskunnan osakkaista 

Osakkaiden yksimielisyys 

3. Liittyjät hyväksyvät HSY:n sopimus- ja liitty-
misehdot sekä taksan ja hinnastot 

Liittymismaksuista HSY voi luopua tapauskoh-
taisesta ja perusmaksut saattavat vaihdella eri 
alueilla. Käyttömaksut ovat lähtökohtaisesti 
kaikille samat koko HSY:n alueella.   

4. Vesihuollon teknisen tason on vastattava 
HSY:n laatutasoa tai muutoin HSY:n hyväksy-
mää laatutasoa 

Ellei vastaa, niin on selvitettävä todellinen järjes-
telmien tekninen laatutaso ja kunto sekä laadit-
tava yhteistyössä osapuolten kesken investoin-
tiohjelma sekä sovittava investointien rahoitus. 

5. Lähtökohtana on se, että vesiosuuskuntien 
vesihuolto-omaisuus siirtyy HSY:lle korvauk-
setta 

Putkien kunto, tekninen taso, mitoitus ja sijainti 
eivät yleensä vastaa alueen kehittämisen tarpei-
ta eli niiden tulevaisuuden käytettävyys on 
yleensä heikko. Tämä asia tarkastellaan aina 
tapauskohtaisesti. 
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6. Lähtökohtana on se, että HSY ei vastaa 
vesiosuuskuntien veloista 

Tämä asia tarkastellaan aina tapauskohtaisesti 
osana liittymisprosessia. 

7. Sopimukset ja vastuurajat oltava yksiselittei-
set 

Lähtökohtana HSY:n normaalit vastuurajaukset: 
runkolinjat HSY, tonttijohdot ja kiinteistöjen 
pumppaamot yms. kiinteistöjen vastuulla. Run-
kolinjojen johtokujat saatava HSY:n hallintaan 
(rasitteet (6 m), korvauksia HSY:n käytäntöjen 
mukaisesti). 

8. Dokumentaation taso on riittävä  Tarvittaessa täydennetään osana yhteistyön 
tiivistämistä. 

9. Asutuksen oltava pääsääntöisesti vakituista 
ja ympärivuotista 

Vesihuoltotoiminnan kannattavuus HSY:n kan-
nalta. 

10. Kohteeseen on oltava tieyhteys, jotta sinne 
päästään huoltokalustolla 

HSY:llä ei ole saarikohteiden hoitoon soveltuvaa 
kalustoa eikä järjestelmiä. 

11. Mikäli alueella on asemakaava, tulee se 
lähtökohtaisesti osaksi HSY:n toiminta-aluetta 

Perussopimusta ja sen liitteitä noudattaen. 

12. Toiminnan on oltava HSY:lle taloudellisesti 
kannattavaa 

Vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti. 
 

13. Alueen on oltava huomioituna soveltuvalla 
kehittämisen merkinnällä hyväksytyssä vesi-
huollon kehittämissuunnitelmassa 

Jäsenkunnan tahtotilan ilmaus. 

 

3 HSY:n ja vesiosuuskuntien yhteistoiminnan muodot  

HSY ehdottaa alla kuvattua toimintamallia, jonka kautta suhde tavanomaises-
ta asiakkuudesta tiivistyvän yhteistyön kautta HSY:n toiminta-alueen osaksi 
etenee aina vaiheittain. Toimintamalli on nelivaiheinen: 

1. Tavanomainen asiakkuus (nykytila) 

2. HSY ja sen jäsenkuntien alueella toimiva vesiosuuskunta, -yhtiö tai -
yhtymä tiivistävät yhteistyötä tämän paperin kohdassa 6. ”HSY:n yleisiä 
linjauksia yhteistyölle” esitetyllä tavalla (neuvottelut, HSY:n hinnaston mu-
kaiset palvelut, HSY:n yhteistyökumppaneiden palvelut) 

3. HSY toimii vesiosuuskunnalle ym. erikseen sovittavassa laajuudessa käy-
tön ja kunnossapidon kumppanina vähintään kaksi vuotta 

a. Rajatut häiriötilanteiden hoito ja käyttötoimet 

b. Lisätty vesinäytteenotto mahdollisten vedenlaatuongelmien havait-
semiseksi 

c. Dokumentaation (tekninen toteutus, kunnossapidon toimet, käyttö-
toimet, häiriötilanteet) täydentäminen ja ajantasaistaminen yhteis-
työssä 

4. Edellisessä kohdassa kuvatun kumppanuusvaiheen jälkeen HSY voi ottaa 
omistaakseen vesiosuuskunnan, -yhtiön tai -yhtymän omaisuuden ja al-
kaa hoitaa kyseisen alueen vesihuoltoa 

a. Liittyminen voi tapahtua alueellisesti vaiheittain 


