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Kirkkonummen kunnalle on laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelma.  Suunnitelma ohjaa 

vesihuollon yhdyskuntarakenteen kehittymistä vuosina vuosille 2020-2025.  

-Tavoitteena on ollut löytää ratkaisut, joilla vastataan keskitetyn vesihuollon tarpeeseen 

samalla aiheuttamatta kunnalle tai sen asukkaille kohtuuttomia kustannuksia, kertoo 

kunnan vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits. Edellinen vesihuollon 

kehittämissuunnitelma oli vuodelta 2014. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on lisäksi 

arvioitu vesihuollon kokonaiskapasiteetin riittävyyttä ja tarkasteluvuodeksi on valittu 2030.  

Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen yhteydessä on laadittu ehdotukset 

Kirkkonummen Veden vedenjakelun ja jäteveden viemäröinnin toiminta-alueen 

päivityksestä sekä Kylmälän vesiosuuskunnan vedenjakelun ja jäteveden viemäröinnin 

toiminta-alueesta. 

Kehittämissuunnitelma sekä toiminta-alue-ehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville 6.4.– 

10.5.2020. Asiakirjoihin voi tutustua Kirkkonummen kunnan kotisivuilla osoitteessa: 

https://www.kirkkonummi.fi/kuulutuskanava -> Kirkkonummen kunnan vesihuollon 

kehittämissuunnitelma, Kirkkonummen Veden toiminta-alueen päivitys sekä Kylmälän 

vesiosuuskunnan toiminta-alue nähtävillä ja lausuttavana 

Suunnitelma osoittaa kiinteistönomistajille onko alueelle tulossa vesihuoltoverkostoa 

vuoteen 2025 mennessä 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma osoittaa vesihuoltoverkostojen ulkopuolella olevien 

kiinteistöjen omistajille, onko alueelle suunnitteilla vesihuoltoverkostoa tai onko asukkaiden 

yhteisesti järjestämä vesihuolto mahdollista, vai suositellaanko vesihuolto jatkossakin 

järjestämään kiinteistökohtaisesti. Kirkkonummen keskitetyn vesihuollon ulkopuolella on 

nykyisin noin 8000 asukasta ja noin 2500 loma-asuntoa. 

Kehittämissuunnitelmassa esitetään kaavoitusohjelmaan perustuvat kunnan toteutettavaksi 

tulevat vesihuoltoverkoston laajennukset vuoteen 2025 saakka. Kunta rakentaa 

vesihuoltoverkostot asemakaavoitettaville alueille. Kehittämissuunnitelmassa on myös 

osoitettu alueet, joille asukkaiden voi olla kustannustehokasta toteuttaa vesihuolto 

keskitetysti, käytännössä vesiosuuskunnan muodossa. Alueiden valinnassa on huomioitu 

lainsäädännölliset ja taloudelliset reunaehdot sekä alueen kaavoitustilanne. 

Tarkasteluvuoden 2025 karttaesityksessä on mukana myös nyt vireillä olevat 

vesiosuuskuntahankkeet.  

Kehittämissuunnitelmassa on täsmennetty haja-asutuksen vesihuollon kehittämisen 

periaatteet 



Haja-asutuksen vesihuollon kehittämisen periaatteet ja vesiosuuskuntien avustusperiaatteet 

on päivitetty ja koottu yhdeksi kehittämissuunnitelman liitteeksi.  Periaatteet sisältyvät 

päätökseen vesihuollon kehittämissuunnitelmasta. Päivityksellä on pyritty selkeyttämään 

tuen periaatteita ja lisäksi on otettu huomioon lainsäädännön muutokset, vesihuollon tarve 

nykylainsäädännön ja kunnan maankäytön kehityksen valossa sekä haja-asutuksen 

vesihuollon tilanteesta kertovat tiedot.  

  

Vesihuollon toiminta-alueella kiinteistöillä on velvollisuus liittyä keskitettyyn 

vesihuoltoon 

Vesihuoltolain 10 § mukaisesti vesihuollon toiminta-alueella olveille kiinteistöille alueella 

toimiva vesihuoltolaitos (kunnan vesihuoltolaitos tai vesiosuuskunta) sitoutuu tarjoamaan 

vesihuoltoliitännät. Toiminta-alueella kiinteistöillä on velvollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen 

verkostoon. Vuonna 2014 tehdyn lakimuutoksen jälkeen taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei 

kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin laissa erikseen 

säädetyin edellytyksin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta 

vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta. 

Toiminta-aluekartat on laadittu niin, että niistä käy ilmi kiinteistökohtaisesti toiminta-

alueiden rajaukset. Lisäksi kartalla on esitetty taajaman rajaus. 

 


