Kirkkonummen kunta
Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Liite 3

Vuoden 2013 kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tilanne
Toimenpide

Kuvaus ja tilanne

Toimenpide 1

Yhteistyön tehostaminen maankäytön ja vesihuollon suunnittelussa
Kehitetään työkaluja asemakaava-alueiden toteutumisaikataulujen arvioinnin
helpottamiseksi. Tällaisia olisivat mm. talorakentamisen aikataulun
sisällyttäminen maankäyttösopimuksiin. Kaavoitusohjelman laatimisen
yhteydessä arvioidaan tarkemmin asemakaava-alueiden rakentamisaikataulut
sekä arvioidaan karkealla tasolla kunnallistekniikan rakentamiskustannukset
(ml. aluetta palvelevan infran laajennustarpeet alueen ulkopuolella).

Tilanne 2019

Tavoite on saavutettu riittävissä määrin.
Talorakentamisen aikatauluja on sisällytetty joihinkin sopimuksiin. Aina
sopimista ei ole koettu tarkoituksenmukaisena tai kohtuullisena ja tällä
hetkellä arvioituna asia ei ole vesihuollolle välttämätön.
Kunnan kaavoitusohjelmassa on arvioitu entistä paremmin aikatauluja ja
taloudellisuutta ja kustannustekijät vaikuttavat kaavoitusohjelmaan.
Ennen vesihuollon yleissuunnitelmien laatimisen käynnistämistä hajaasutusalueille käydään läpi kaavoitusnäkymät pitkällä aikavälillä ja niiden
vaikutukset vesihuollon rakentamisen kannattavuuteen.

Tilanne 2019

Näin on toimittu ja toimitaan. Sepänkylä-Veklahti-Svartvik -alueelle laadittiin
vuonna 2015 vesihuollon yleissuunnitelma. Nykyisellä maankäytöllä
kustannukset kiinteistöä kohden todettiin liian korkeiksi.

Toimenpide 2

Hulevesistrategian laatiminen
Kunnalle laaditaan hulevesien hallintaa koskeva strategia uudistetun
vesihuoltolain tultua voimaan (2014 – 2015). Vetovastuu määräytyy
vesihuoltolain perusteella (kaavoitus tai investointiyksikkö). Strategian
laadintaan osallistuvat kaikki kunnassa hulevesien hallintaan vaikuttavat ja
valvovat tahot (vesihuoltolaitos, rakennusvalvonta,

Tilanne 2019

Toimenpide 3

ympäristönsuojelu).
Tavoite on osin saavutettu, kehitystyötä on tarve jatkaa.
Hulevesiohjelma valmistui vuonna 2017. Ohjelmassa on määritetty kunnassa
sovellettavat hulevesien hallinnan suunnittelun ja kunnossapidon periaatteet.
Vastuutahon määritys on yhä kesken, eikä lainsäädännön edellyttämää
päätöstä hulevesien hallinnan järjestämisestä ole tehty.

Lietteenvastaanottopaikat
Käydään HSY:n jätehuollon ja vesihuollon kanssa neuvottelut haja-asutuksen
jätevesilietteiden vastaanottopaikkojen tarpeellisuudesta kunnassa ja

Tilanne 2019

Toimenpide 4

mahdollisen uuden paikan sijoittamisesta eteläisen kunnan alueelle.
Tavoite on saavutettu.
Neuvottelut on käyty. Vastaanottopaikka perustettiin Veikkolaan. Enempiä
tarpeita ei ole esitetty.

Kunnan verkostolaajennusten aikataulu
Kunnan toimesta vuoteen 2022 mennessä rakennettaviksi arvioidut
verkostolaajennukset, eli kaavoitusohjelman ja vesihuoltolaitoksen
investointiohjelman (2014-18) mukaiset hankkeet, on esitetty alueittain
ja tavoitteellisine aikatauluineen suunnitelmakartoissa 1-2 sekä liitteessä
2. Verkostohankkeista on esitetty alue, suuntaa antava kustannusarvio,
tavoitteellinen toteutusajankohta. Hankkeiden lopullisen aikataulun
määrää käytännössä asemakaavojen valmistuminen ja investointien
hyväksyminen kunnan talousarviossa. Erityisesti 2018 jälkeen
osoitettujen alueiden toteutuminen voi monesta syystä viivästyä. Uusien
asemakaava-alueiden kustannusarviona on käytetty vesihuoltolaitoksen
investointiohjelmassa 2014-18 esitettyjä arvioita.

Tilanne 2019

Tavoite saavutettiin, koska aikataulu oli esitetty sen hetkisen arvion
perusteella. Alueet eivät ole toteutuneet kaikilta osin aikataulun mukaisesti.
Näiden alueiden tilanne on esitetty liitteessä 4.

Toimenpide 5

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitystarve tarkastetaan
Tarkistetaan vedenhankinnan kannalta tärkeiden, Veikkola 1, Veikkola 2
ja Lapinkylän I-luokan pohjavesialueiden pohjavesialueen
suojelusuunnitelmien päivitystarve. Suojelusuunnitelmassa esitetään
toimenpidesuosituksia otettavaksi huomioon kunnan määräyksissä,
kaavoituksessa sekä vesihuoltolaitoksen toiminnassa ja kunnan
viranhaltijoiden päätöksissä. Suojelusuunnitelmien laadinnan yhteydessä
tutkitaan tarve määrätä vedenottamoiden
suojavyöhykkeistä.

Tilanne 2019

Tavoite on saavutettu osittain. Verkostoon liittymisen velvoittamista on syytä
jatkaa.
Pohjavesialueiden suojelua on edistetty pohjaveden tarkkailua edistämällä ja
velvoittamalla pohjavesialueella olevia kiinteistöjä liittymään
viemäriverkostoon. Liittymään velvoittaminen on viranomaisvalvonnan
resurssipulan vuoksi edennyt hitaasti. Vedenhankintakäytössä olevilla
pohjavesialueilla ei ole ollut kaavahankkeita, joilla olisi voinut vaikuttaa
maankäyttöön.
Suojelusuunnitelmien päivityksen tarve arvioitiin ja päätettiin, että päivityksiä
ei tehdä.

Toimenpide 6

Vesiosuuskuntien on edesautettava toiminta-alueellaan olevien
kiinteistöjen liittymistä verkostoonsa
Osuuskunnat tarjoavat toiminta-alueellaan olevien kiinteistöjen omistajille
mahdollisuuden liittää rakennukset verkostoihin kohtuullisin kustannuksin ja
tarvittaessa pyytävät valvontaviranomaisena toimivaa kunnan
ympäristönsuojeluviranomaista määräämään kiinteistönomistajia hoitamaan

Tilanne 2019

Toimenpide 7

vesihuoltolain mukaisen liittämisvelvollisuutensa.
Tavoite on osin saavuttamatta.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on kehottanut kiinteistöjä liittymään
toiminta-alueella vesiosuuskuntien verkostoon resurssienssa puitteissa.
Liittymisen edistäminen on edennyt hitaasti. Vapautuksia
liittymisvelvoitteesta on annettu, mikäli laissa esitetyt ehdot ovat täyttyneet.

Kunnassa toimivien vesihuoltolaitosten lukumäärää ei ole
tarkoituksenmukaista kasvattaa
Osuuskunnilla on mahdollisuus neuvotella kunnan kanssa verkostojensa ja
liiketoimintansa luovuttamisesta kunnalle. Osuuskunnat voivat myös
laajentaa verkostojaan nykyisestään, jos laajennuksille on riittävä tarve,
kustannukset ovat kohtuulliset ja laajentuminen tukee osuuskunnan
toimintaa. Toiminnassa olevan osuuskunnan jatkeeksi suunnitellun verkoston
ensisijainen toteuttaja tulisi olla toiminnassa oleva osuuskunta, mutta
laajennuksen työryhmän jäsenten tulisi edustaa laajennusaluetta. Periaatteet

Tilanne 2019

Toimenpide 8
Tilanne 2019

esitetään Kirkkonummen haja-asutusalueiden vesihuollon yleisperiaatteissa.
Tavoite on pieneltä osin saavutettu. Neuvotteluja on syytä jatkaa
osuuskuntien kanssa.
Neuvotteluja toiminnan luovuttamisesta kunnalle on käyty usean
vesiosuuskunnan kanssa. Tolsan vesiosuuskunta luovutti toimintansa
kunnalle 2018.
Toiminnassa olevat vesiosuuskunnat eivät ole laajentaneet toimintaansa.
Uudet vesisosuuskunta-alueet sijaitsevat erillään olemassa olevista
osuuskunnista ja näille alueille on perustettu uudet osuuskunnat.
Periaatteet haja-asutuksen vesihuollon kehittämiseksi ja vesiosuuskuntien
tukemiseksi hyväksyttiin kunnanhallituksessa 2014. Vesiosuuskuntia toimii
kunnan alueella nyt enemmän kuin tavoitetta asetettaessa 2014.

Toiminta-alueiden määräämisen periaatteet
Kunnassa käytettävät toiminta-alueiden määräämisen periaatteet on laadittu.
Tavoite on saavutettu.
Periaatteet on hyväksytty kunnanhallituksessa 2014. Uusia toiminta-alueita ei
ole hyväksytty eikä toiminta-alueita ole muutettu vuoden 2014 jälkeen.

Vuoden 2014 toiminta-alueet hyväksyttiin laadittujen periaatteiden
mukaisesti.
Toimenpide 9

Mahdollisten uusien vesiosuuskunta-alueiden määrittäminen
Mahdolliset uudet vesiosuuskunta-alueet, joille kunta voi myöntää
rahoitustukea, on esitetty suunnitelmakartoissa 1 – 2 sekä liitteessä 2.
Hankkeet voivat toteutua aikaisintaan 2016. Alueista on esitetty suuntaa
antava kustannusarvio. Hankkeiden käynnistymisen ja aikataulu riippuu
kiinteistönomistajien tarpeesta ja aktiivisuudesta yhteisen verkoston
aikaansaamiseksi. Kunta ei edellytä verkostojen rakentamista.

Tilanne 2019

Tavoite saavutettiin, koska alueet esitettiin sen hetkisen arvion perusteella.
Alueet eivät ole toteutuneet kaikilta osin ja kunnan suositus mahdollisista
osuuskunta-alueista päivitetään tässä suunnitelmassa.
Näiden alueiden tilanne on esitetty liitteessä 4.

Toimenpide 10

Kirkkonummen kunnan haja-asutusalueiden vesihuollon
kehittämisen yleisperiaatteet päivitetään
Ehdotus päivitetyistä haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen
yleisperiaatteista esitetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Vesiosuuskuntien perustamisen, suunnittelun ja rakentamisen
ohjeistuksen ja valvonnan palveluita hankitaan jatkossa myös
konsulttipalveluna.

Tilanne 2019

Tavoite saavutettiin.
Kunnanhallitus hyväksyi periaatteet vuonna 2014.
Konsulttipalveluita ei ole toistaiseksi hankittu.

Toimenpide 11

Kirkkonummen kunnan vesiosuuskuntien avustusperiaatteet
päivitetään
Ehdotus päivitetyistä vesiosuuskuntien avustusperiaatteista esitetään
valtuustolle hyväksyttäväksi.
Avustuksiin käytettävissä oleva määräraha ja sen jakautuminen vahvistetaan

Tilanne 2019
Toimenpide 12

vuosittain kunnan Yleishallinnon käyttötalousbudjetissa.
Periaatteet hyväksyttiin. Niitä on käytetty lähtökohtina, kun
osuuskuntahankkeesta on neuvoteltu alueen edustajien kanssa.

Talousjätevesiasetuksen toimeenpanon resursseja vahvistetaan
Kiinteistökohtaiselle jätevesineuvonnalle ja -valvonnalle varataan
osuus haja-asutuksen vesihuollon tukemisen määrärahoista.

Tilanne 2019

Tavoite saavutettiin.
Asiaa on tuettu 2015-2019 ja neuvontaa annettu. Neuvontaa on kuvattu
tämän suunnitelman kohdassa 4.5.
Ympäristönsuojeluviranomainen kohdentaa neuvonnan ja valvonnan
ensisijaisesti pohjavesialueilla ja vesistöjen ranta-alueilla sijaitsevien
kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn.

Tilanne 2019

Tavoite saavutettiin.

