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KIRKKONUMMEN KUNTA 
KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
 
SUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ 

 
Vesihuollon kehittämissuunnitelma on kunnan näkemys vesihuollon kehittä-
mistarpeista koko kunnan alueella. Suunnitelmassa tarkastellaan veden riittä-
vyyttä ja vesihuoltoverkoston kapasiteettia Kirkkonummen alueella sekä ote-
taan kantaa haja-asutusalueiden vesihuollon ratkaisuihin.  

Kirkkonummen kunnan alueella toimii kunnan vesihuoltolaitos, viisi ve-
siosuuskuntaa ja Upinniemen varuskunnan alueella toimiva vesihuoltolaitos. 
Vesihuoltolaitoksilla on määritetyt toiminta-alueet, joilla laitokset vastaavat 
keskitetyn vesihuollon järjestämisestä. Toiminta-alueella olevien kiinteistöjen 
on liityttävä vesihuoltoverkostoihin. Kirkkonummella on pinta- ja pohjave-
denottamoita. Noin puolet verkostovedestä ostetaan Espoon Vedeltä. Alueen 
jätevesistä suurin osaa johdetaan Espoon Suomenojan puhdistamolle.  

Kiinteistökohtaisten järjestelmien varassa on n. 10 000 kunnan asukkaista. 
Haja-asutuksen jätevesiasetus vaatii jätevesijärjestelmien kunnostamista ase-
tuksen vaatimusten tasolle vuoden 2013 loppuun mennessä. Useille tuhansille 
ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen omistajille tämä tarkoittaa in-
vestointeja jätevesijärjestelmiin. Alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiset antavat asiantuntija-apua järjestelmien valin-
nassa.  

Jos asutus on tiheää ja kylä sijaitsee lähellä vesihuoltolaitoksen verkostoa, 
vaihtoehto kiinteistöjen omien jätevesijärjestelmien saneeraukselle on vesi-
huoltoverkoston rakentaminen. Kunnan vesihuoltolaitos rakentaa verkostoja 
asemakaava-alueille, mutta näiden alueiden ulkopuolella voidaan perustaa 
vesiosuuskunta, joka vastaa vesihuoltoverkostojen rakentamisesta ja ylläpi-
dosta.  

Asukasmäärän ja nykyisten verkostojen sijainnin perusteella on valittu 
17 kehittämistarvealuetta, joille verkostojen rakentaminen keskitetysti on 
kustannuksiltaan kilpailukykyinen vaihtoehto kiinteistökohtaisten järjestelmi-
en saneeraukselle. Vesiosuuskunnan perustaminen vaatii kiinteistönomistajien 
aktiivisuutta. Avustusta hankkeelle voi hakea kunnalta ja ympäristökeskuksel-
ta, ja asiantuntija-apua saa kunnan vesihuoltolaitokselta. 

Nykyiset vesiosuuskunnat toimivat asukasaktiivisuuden varassa ja ostavat 
palveluita urakoitsijoilta ja kunnan vesihuoltolaitokselta. Toiminnan kehittämi-
seksi vesiosuuskunnille nimetään vesihuoltolaitostoiminnasta vastaava henki-
lö, jonka tulee perehtyä laitoksen ylläpitoon. Vesiosuuskuntien tulee perustaa 
päivystysjärjestelmä ja laatia häiriötilanteita varten ohjeistus. 

Kunnan vesihuoltolaitoksen tärkeimmät kehittämistarpeet ovat tulevaisuuden 
kasvavaan vedentarpeeseen varautuminen. Espoon Veden kanssa on neuvo-
teltava sopimuksen mukaisen vesimäärän lisäämisestä. Veikkolan lisääntyvä 
vedenkulutus ja jätevesimäärät vaativat saneerauksia siirtoyhteyksien varrel-
la. Keskustan alueelle tarvitaan lisää vesisäiliötilavuutta. 

Yhteistyötä alueen vesihuoltolaitosten välillä tarvitaan, ja kunnan vesihuolto-
laitos järjestää jatkossa säännölliset kokoukset vesiosuuskunnille.  
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KYRKSLÄTTS KOMMUN 
UTVECKLINGSPLAN FÖR KOMMUNENS VATTENTJÄNSTER 
 
SAMMANDRAG 

Utvecklingsplanen för vattentjänster är kommunens synpunkt på behovet av 
att utveckla vattentjänsterna i hela kommunen. I planen granskas vattnets 
tillräcklighet och vattentjänstnätets kapacitet inom Kyrkslätts kommuns 
område. Dessutom tar man i planen ställning till vattentjänstlösningarna i 
glesbygden. 

Inom Kyrkslätts kommuns område verkar kommunens vattentjänstverk, fem 
vattenandelslag och inom Obbnäs garnisons område verkar ett 
vattentjänstverk. För vattentjänstverken har definierats verksamhetsområden 
inom vilka verken anordnar centraliserade vattentjänster. Fastigheterna som 
ligger inom verksamhetsområdet ska anslutas till ett vattentjänstnät. 
Kyrkslätts kommun har egna yt- och grundvattentäkter. Kommunen köper ca 
hälften av det distribuerade vattnet av Esbo Vatten. Största delen av 
områdets avloppsvatten avleds till Finnå avloppsreningsverk i Esbo. 

Ungefär 10 000 av kommunens invånare är beroende av fastighetsspecifika 
avloppssystem. Enligt avloppsvattenförordningen för glesbygden ska 
avloppssystemet saneras före utgången av år 2013, så att de motsvarar 
kraven i förordningen. För tusenstals fastighetsägare som byggts sina hus 
före år 2004 innebär det investeringar i avloppssystemet. Den regionala 
miljöcentralen och kommunens miljöskyddsmyndigheter ger experthjälp vid 
valet av system. 

Om bebyggelsen är tät och byn ligger nära vattentjänstverkets ledningsnät är 
ett alternativ till saneringen av det egna avloppssystemet att bygga ut 
vattentjänstnätet. Kommunens vattentjänstverk bygger ledningsnäten på 
detaljplaneområden. Utanför dessa områden kan grundas vattenanslag för att 
bygga vattentjänstnätet och underhålla det.  

På basis av invånarmängden och de nuvarande nätens läge har 17 områden 
som är i behov av utveckling utsetts. På dessa områden är det 
kostnadsmässigt ett konkurrenskraftigt alternativ att bygga näten 
centraliserat i stället för att sanera fastighetsspecifika lösningar. Det krävs 
aktivitet från fastighetsägarnas sida att grunda ett vattenandelslag. Bidrag för 
projektet kan ansökas hos kommunen eller miljöcentralen och kommunens 
vattentjänstverk ger experthjälp. De nuvarande vattenandelslagens funktion 
är beroende av invånarnas aktivitet och andelslagen köper tjänster av 
entreprenörer och kommunens vattentjänstverk. För att utveckla 
verksamheten utser vattenandelslagen en person som ansvar för 
vattentjänstverkets drift och som är förtrogen med verkets underhåll. 
Vattenandelslagen bör inrätta ett joursystem och upprätta anvisningar med 
tanke på störningssituationer.  

De viktigaste utvecklingsbehoven vid kommunens vattentjänstverk är att 
förbereda verket för ett större vattenbehov i framtiden. Förhandlingar bör 
föras med Esbo Vatten om att avtalsenligt öka vattenmängden. Den ökade 
vattenförbrukningen och avloppsvattenmängden i Veikkola kräver saneringar 
längs transportlinjerna. I centrum behövs det en större vattenreservoarvolym. 
Det behövs samarbete mellan områdets vattentjänstverk och kommunens 
vattentjänstverk sammankallar framdeles vattenandelslagen regelbundet till 
möten. 
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KIRKKONUMMEN KUNTA 
KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
 
1 JOHDANTO 

Kirkkonummen kunta on laatinut edellisen vesihuollon kehittämissuunnitel-
man vuonna 2004. Tämän suunnitelman tavoitteena on päivittää vesihuolto-
laitosten toiminta-alueet vuoden 2009 tilannetta vastaavaksi, tarkastella vesi-
huollon kapasiteetin riittävyyttä sekä ottaa kantaa haja-asutusalueiden vesi-
huollon ratkaisuihin. Ehdotettujen haja-asutusalueiden hankkeiden toteutumi-
nen vaatii asukkaiden aktiivisuutta.  

Kehittämissuunnitelma ei ole sitova eikä oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan 
kunnan näkemys vesihuollon kehittämistarpeista. Asiakirjan perusteella kunta 
voi varautua etukäteen tuleviin vesihuollon tarpeisiin, mutta hankkeista pää-
tetään erikseen. 

Vuoden 2013 loppuun mennessä kaikkien kiinteistöiden jätevesienkäsittelyn 
on oltava nykyisen asetuksen mukaisessa kunnossa. Suunnitelman tuloksien 
perusteella haja-asutusalueella asuvat kuntalaiset ja kunnan ympäristöviran-
omaiset tietävät, mitkä kiinteistöt ja alueet on mahdollista saattaa keskitetyn 
vesihuollon piiriin ja missä kiinteistöissä jätevedenkäsittely on edelleen hoi-
dettava kiinteistökohtaisesti. Toimenpideohjelmasta selviää, millä aikataululla 
verkostolaajennukset on tarkoitus toteuttaa.  

Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta pyydetään lausunto kunnallisilta ja seu-
dullisilta valvontaviranomaisilta, alueella toimivilta vesihuoltolaitoksilta sekä 
naapurikunnilta ennen asiakirjan lopullista hyväksymistä. Lausuntokierroksella 
olevasta suunnitelmasta tiedotetaan kunnan julkisten kuulutuksien ilmoitus-
taululla ja paikallislehdessä. Lisäksi suunnitelmaan voi tutustua kunnan ko-
tisivuilla (www.kirkkonummi.fi).  

Suunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet suunnitteluinsinööri Henna Paajanen 
ja suunnittelija Sari Juntunen Kirkkonummen kunnasta sekä vesihuoltopääl-
likkö Rea Kahila ja vesihuoltoinsinööri Anna Arosilta kunnan vesihuoltolaitok-
sesta. Konsulttina on toiminut sektorijohtaja Jukka Meriluoto, projektipäällikkö 
Antti Auvinen, yleissuunnittelija Lasse Halenius ja projekti-insinööri Hanna 
Riihinen FCG Planeko Oy:stä. 

Suunnittelutyötä on ohjannut eri asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jo-
hon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: 

- Henna Paajanen Yhdyskuntatekniikka, Kirkkonummen kunta 
- Sari Juntunen Yhdyskuntatekniikka, Kirkkonummen kunta 
- Rea Kahila  Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitos 
- Anna Arosilta Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitos 
- Maria Lehtinen Espoon seudun ympäristöterveys 
- Erkki Selin  Ympäristönsuojelu, Kirkkonummen kunta 
- Aija Aunio  Kaavoitus, Kirkkonummen kunta 
- Marko Tiirinen Elinkeinoyksikkö, Kirkkonummen kunta 
- Arja Sihvola  Rakennusvalvonta, Kirkkonummen kunta 
- Karl-Henrik Widbom Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 
- Tomi Suomalainen Senaatti-kiinteistöt (Upinniemen varuskunta) 
- Kari Vaitomaa Uudenmaan ympäristökeskus 
- Harri Herlevi Kalljärven vesiosuuskunta 
- Juha Voipio  Tolsan vesiosuuskunta 
- Timo Koskinen Laitamaan vesiosuuskunta 
- Stefan Winquist Luoman vesiosuuskunta 
- Antti Nieminen Solbackan vesiosuuskunta 
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2 KUNNAN VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 

2.1 Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta 

Kirkkonummen kunnan alueella vesihuoltoverkostoihin on liittynyt n. 70 % 
kunnan asukkaista. Alueella on kunnan vesihuoltolaitoksen lisäksi 5 ve-
siosuuskuntaa, puolustushallinnon rakennuslaitoksen vesihuoltolaitos, Suo-
men Sokeri Oy:n vesilaitos ja muutamia pienempiä yritysten tai yhteisöjen yl-
läpitämiä vedenottamoita ja pienpuhdistamoja. Kunnan alueen vedentarpees-
ta lähes puolet ostetaan Espoon Vedeltä. Suurin osa alueen jätevesistä johde-
taan Espoon Suomenojan puhdistamolle. Kuvassa 1 on esitetty suurimmat 
vedenottamot (VO), jätevedenpuhdistamot, vesihuoltolaitosten toiminta-
alueet sekä yhteydet Espoon verkostoihin. 

Upinniemen varuskunnan VO ja 
jätevedenpuhdistamo

Solbacka VOK

Luoma VOK

Kalljärvi VOK

Laitamaa VOK

Tolsa VOK

Kirkkonummen keskustan 
verkosto

Veikkola II VO

Suomen Sokerin VO ja 
jätevedenpuhdistamo

Liitynnät 
Espoon Veden 
verkostoon

Lapinkylä VO

Meiko VO

Veikkola I VO

Långvik VO

Veikkolan verkosto

 

Kuva 1. Kirkkonummen vesihuollon nykytilanne vuonna 2009. 
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Vesihuoltolaitokset tekevät yhteistyötä alueella. Kunnan vesihuoltolaitos myy 
vettä vesiosuuskunnille ja johtaa osuuskuntien jätevesiä edelleen käsiteltä-
väksi Espoon jätevesiverkoston kautta Suomenojan puhdistamolle. Kunnan 
vesihuoltolaitos antaa myös teknistä opastusta, asiantuntija-apua ja hallinnol-
lista neuvontaa yleensä vapaaehtoisvoimin toimiville vesiosuuskunnille. 

Kunnan alueella toimivat vesihuoltolaitokset ovat vastuussa vesihuollon palve-
luista toiminta-alueillaan. Toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla kiinteistön 
omistaja vastaa itse vesihuollon järjestämisestä. 

Kirkkonummen vuosittaisesta väestönkasvusta arviolta neljäsosa sijoittuu 
asemakaava-alueiden ulkopuolelle ja loma-asuntoja pyritään jatkuvasti muut-
tamaan pysyviksi asunnoiksi. Uusien asutuskeskittymien syntymisen sekä 
kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittelyvaatimusten tiukentumisen seuraukse-
na vesihuoltopalveluiden tarve kasvaa haja-asutusalueella. Kunnan vesihuol-
tolaitos ei pysty rakentamaan vesihuoltoverkkoja kaikille asemakaava-
alueiden ulkopuolisille alueille, joilla olisi tarvetta keskitetylle vesihuollolle. 
Vesihuoltolaitoksen resurssit riittävät tällä hetkellä vesihuollon toteuttamiseen 
asemakaava-alueilla. 

2.2 Alueellinen yhteistyö 

Alueellinen yhteistyö on välttämätöntä Kirkkonummelle, koska omat vesiläh-
teet ovat riittämättömät ja meren läheisyys asettaa jätevedenkäsittelylle niin 
tiukat typenpoistovaatimukset, ettei omien puhdistamojen ylläpito ole kannat-
tavaa. 

Espoon Vesi 

Kirkkonummen kunnalla ja Espoon Vedellä on yhteistyösopimus vedenhankin-
nassa ja jätevedenkäsittelyssä.  

Kirkkonummen kunnalla on varaus ostaa vettä Espoos-
ta 27,6 l/s (2 385 m3/d). Espoo toimittaa vettä Kirkkonummelle pääasiassa 
Dämmanin vesilaitokselta. Espoon nykyinen kulutus ja verkostorakenne eivät 
mahdollista sopimuksen mukaisen vesimäärän kasvattamista. Dämmänin lai-
tosta suunnitellaan suljettavaksi vuonna 2015 ja sitä ennen on Espoossa vah-
vistettava päärunkoverkostoa Helsingistä Finnoontielle. Uusien yhteyksien ra-
kentamisen jälkeen voidaan neuvotella sopimuksen mukaisen vesimäärän 
kasvattamisesta.  

Veikkolan jätevedet ja suurin osa keskustan jätevesistä johdetaan Suo-
menojan jätevedenpuhdistamolle. Kunnan varaus Espoon puhdistamokapasi-
teetista on 7 700 m3/d. Espooseen ollaan suunnittelemassa uutta jäteveden-
puhdistamoa tai merkittävää Suomenojan puhdistamon laajennusta. Vuoteen 
2018 mennessä uuteen puhdistamoon liittyvien sopimusneuvottelujen yhtey-
dessä on Kirkkonummen kapasiteettivaraus tarkistettava. 

Kirkkonummi on maksanut Espoolle investointiosuuksia käyttämistään Espoon 
vesihuoltoverkostoista ja laitoksista. Kirkkonummen kunta joutuu myös ra-
hoittamaan Espoon Veden suunnitteilla olevaa uutta puhdistamohanketta. 

Uuteen pääkaupunkiseudun vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistämishank-
keeseen (YTV-malli) Kirkkonummen kunta ei vielä ole ottanut kantaa.  
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Siuntio 

Tulevaisuuden yhteistyö Siuntion kunnan kanssa koskee uuden siirtoviemä-
riyhteyden rakentamista Störsvik – Strömsbyn välille. Siuntion kunnalla on 
tarpeita oman puhdistamon lopettamiseen ja jätevetensä pumppaamiseen 
Strömsbyhyn Kirkkonummelle, josta jätevedet johdetaan rakennettua siirto-
viemärilinjaa pitkin Espoon Suomenojalle. Hankkeeseen on varauduttu mitoit-
tamalla siirtoviemäri Strömsbystä myös Siuntion tarpeisiin. Siuntio tulee joh-
tamaan jätevedet Espooseen aikaisintaan vuonna 2010. 

Vihti 

Hiiden vesihuollon alueellisessa yleissuunnitelmassa on esitetty, että Vihdin 
jätevedet johdetaan tulevaisuudessa Kirkkonummen kautta Espooseen. Vuo-
den 2009 alussa aloitettu esiselvitys mahdollisesta Vihdin ja Karkkilan jäteve-
sien johtamisesta Espooseen rakennettavalle uudelle puhdistamolle voi tuoda 
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja Pohjois-Kirkkonummen alueen vesihuollon ke-
hittämiselle. Suunnittelussa on otettava huomioon Kirkkonummen tarpeet ja 
Kirkkonummen tulee ottaa aktiivisesti osaa suunnitteluun. 

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 

Kirkkonummen kunta on osakkaana Pääkaupunkiseudunvesi Oy:ssä. Kunnan 
vesivaraus on 0,22 m3/s joka vastaa 1,6923 % yhtiön osakekannasta. Kirk-
konummen vesihuoltolaitos ei ole voinut suoraan hyödyntää osakkuuttaan yh-
tiössä, koska Päijänne-tunneli päättyy Helsingin Veden Pitkäkosken laitoksel-
le. Kirkkonummen verkosto on kuitenkin yhteydessä Espoon Veden verkoston 
kautta Helsingin Veden verkostoon.  

2.3 Kunnan strategia 

Vesihuoltolaitos toimii osana yhdyskuntateknisiä palveluja, jonka haasteena 
on Kirkkonummen kunnan Kunta- ja palvelustrategian mukaan1 mm. vesi-
huollon toimintavarmuuden turvaaminen. Vesihuollon riittävällä toimintavar-
muudella turvataan palveluiden saatavuus kaikissa tilanteissa. Vesihuollon 
toimintavarmuuden turvaaminen edellyttää veden laadun ja riittävyyden var-
mistamisen lisäksi vedenottamoiden sekä vesi- ja viemäriverkkojen jatkuvaa 
kunnossapitoa sekä tarvittavien saneerausten toteutusta ennakoidusti.  

Kunta- ja palvelustrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että kaikki laitoksen 
toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt liitetään vesihuoltoverkostoihin vuoteen 
2010 loppuun mennessä. Uudet asemakaavoitettavat alueet tulisi sijoittaa ve-
sihuollon runkojohtojen läheisyyteen. 

Keskitetyn vesihuollon kehittäminen on yksi kunnan toimialakohtaisista kehit-
tämishankkeista. Hankkeen tavoitteena on turvata hyvä talousvesi ja mini-
moida jätevesien vaikutus ympäristöön koko kunnan alueella. Toimenpiteiksi 
on esitetty vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämistä ja vesihuollon 
yleissuunnitelmien laatimista haja-asutusalueille. Kunnan investointeja on esi-
tetty kahdelle suurelle vesien- ja pohjavedensuojelun kannalta tärkeälle ase-
makaava-alueiden ulkopuoliselle alueelle: Vehklahti-Svartvikin ja Lapinkylän 
alueille. Asemakaava-alueiden ulkopuolisilla alueilla keskitetty vesihuolto to-
teutetaan ensisijaisesti osuuskuntien toimesta.2 

                                           
1 Kirkkonummen kunta (2006) Kunta- ja palvelustrategia; hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.9.2006 
2 Kirkkonummen kunta (2007) Kunta- ja palvelustrategian jalkauttaminen; hyväksytty kunnan hallituksessa 4.6.2007 
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2.4 Vesihuollon rakentaminen seuraa kaavoitusta 

Kunnan alueen kokonaisvaltainen kehittäminen pohjautuu Kirkkonummen 
kunnan yleiskaavaan 2020. Sen tehtävänä on toimia yksityiskohtaisen kaavoi-
tuksen ja rakentamisen suunnittelun perustana. Kunnan kaavoitusohjelma 
vuosille 2009 – 2013 on hyväksytty vuonna 2008. Vesihuollon rakentamisoh-
jelma pohjautuu kaavoitusohjelmaan, jonka avulla voidaan määrittää kunnan 
tarvitsemat pitkän aikavälin investoinnit vesihuoltoverkostoon. 

Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta laajennetaan asemakaava-alueen 
rakentamisen mukaan. Poikkeuksena voivat olla alueet, joissa vesihuoltover-
kostot ovat välttämättömiä ympäristönsuojelusyistä.  

2.5 Tukemisen ja rahoituksen periaatteet 

Asiantuntija-apua vesiosuuskunnille ja kiinteistönomistajille 

Kunnan vesihuoltolaitos järjestää asukkaille tiedotustilaisuuksia ja neuvoo ve-
siosuuskuntia perustamisvaiheessa. Vesihuoltolaitos laatii vesihuollon yleis-
suunnitelmia tarpeen (ympäristön- ja terveydensuojelulliset syyt) ja tarkoi-
tukseen osoitettujen määrärahojen mukaan asemakaava-alueiden ulkopuoli-
silla alueilla. Pyyntö yleissuunnitelman laatimisesta tulee lähteä alueen asuk-
kailta. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset opastavat jätevesijärjestelmien pa-
rantamisessa ja antavat esimerkiksi suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yh-
teystietoja.  

Espoon seudun ympäristöterveys tarjoaa veden laatuun liittyvää tukea asuk-
kailleen, vastaanottaa ja toimittaa kaivovesinäytteitä tutkittavaksi sekä opas-
taa talousvesikaivojen kunnostamisessa. 

Vesihuollon rahoituksen periaatteet 

Vesihuoltotoimintaa ei tueta verorahoilla, vaan vesihuoltolaitokset rahoittavat 
käyttömenot ja investoinnit liittymis-, perus- ja käyttömaksuilla sekä tarvitta-
essa lainarahoituksella. Kunta voi erillisellä päätöksellä osallistua vesihuollon 
investointeihin. Vesihuoltoa rahoitetaan myös maankäyttösopimusten tuloilla. 

Kunnan vesihuoltolaitoksen osalta rahoitus voidaan kohdistaa ympäristöllisistä 
syistä myös asemakaava-alueiden ulkopuolelle rakennettaviin verkostoihin ko-
rottamalla laitokseen sijoitettua kunnan peruspääomaa. 

Vesiosuuskunnat kustantavat verkostonsa rakennussuunnitelmat ja rakenta-
misen. Kunta voi tarvittaessa suunnitella ja rakentaa siirtojohdot vesiosuus-
kunnille, mikäli osuuskunnat sijaitsevat etäällä kunnan runkoverkostosta ja 
liittäminen kunnan verkostoon on perusteltua. Osuuskunnat voivat hakea 
avustusta kunnalta ja ympäristökeskukselta. Kunnan avustusmäärärahojen 
varaukset tehdään aina vuosittain. Avustuksen määrä on riittävä muutaman 
vesiosuuskuntahankkeen tukemiseen vuosittain, joten vesiosuuskuntahank-
keita tulisi toteuttaa tasaisesti eri vuosina.  

Kunnan avustuksen määrä vesiosuuskuntien hankkeiden kokonaiskustannuk-
sista on ollut 10–20 %, jos hankkeelle asetetut kriteerit täyttyvät.3  Rahoituk-
sen saamisen edellytyksenä on, että alueelle rakennetaan sekä vesijohto että 
jätevesiviemäri. Kunnan tukea voivat saada yli kymmenen kiinteistön ve-

                                           
3 Kirkkonummen kunta (2008) Vesiosuuskuntien avustusperiaatteet 
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siosuuskunnat. Hakuaika seuraavan vuoden rakennushankkeille on syksyllä ja 
avustuksista päättää kunnanhallitus vuoden alussa. 

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien parantamiseen voi hakea valtion 
korjausavustusta.4 Avustusta haetaan kunnalta ja sitä myönnetään pääasiassa 
sosiaalisen ja taloudellisen tarveharkinnan perusteella. Myös kotitalouksien 
verovähennysoikeutta voidaan hyödyntää ko. järjestelmien parantamishank-
keissa.  Tietoa em. avustuksista ja verovähennyksestä löytyy ympäristöhallin-
non sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) internetsivuilta:  

http://www.ymparisto.fi > Asuminen > Perusparantamisen tuet  

http://www.ara.fi > Avustukset > Korjaus- ja energia-avustukset. 

 

3 YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITYSNÄKYMÄT 

3.1 Väestöennusteet 

Kehittämissuunnitelmassa on käytetty kunnan vuonna 2008 laatimaa väestö-
ennustetta vuosille 2010, 2015 ja 2020.  

Kunnan väkiluku vuoden 2008 lopussa oli n. 35 900 henkilöä. Kunnan arvion 
mukaan asukasmäärä tulee kasvamaan 47 800 henkilöön vuoteen 2020 men-
nessä. Taulukkoon 1 on koottu asukaslukuennusteet tarkasteluvuosittain. 5 

Taulukko 1. Kirkkonummen kunnan väestöennuste vuosille 2008 – 2020 
_____________________________________________________________ 
Vuosi  2008   2010 2015 2020  
_____________________________________________________________ 

Asukasluku   35 900 37 000 42 400 47 800  
_____________________________________________________________ 

 

Kirkkonummen väestökasvun on ennustettu keskittyvän uusille asemakaavoi-
tetuille asuinalueille. Väestön lisäys vuosille 2011 – 2020 on esitetty taulukos-
sa 2 jaoteltuna vesihuoltoverkostojen mukaisesti keskustan (kuntakeskus, 
Kantvik, Jorvas, Sundsberg, Masala) ja Veikkolan alueille. 

Taulukko 2. Kirkkonummen kunnan väestöennuste vuosille 2011 – 2020 

_____________________________________________________________ 
Osa-alue   2009 - 2010 2011 – 2020 
_____________________________________________________________ 

Keskustan verkosto +1 000  +9 800  
Veikkolan verkosto   + 100  +1 000   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Yhteensä  +1 100  +10 800 
_____________________________________________________________ 

 

3.2 Kaavoitus ja asutuksen sijoittuminen 

Kunnan alueella on paljon uusia rakenteilla olevia asuinalueita sekä suunni-
telmavaiheessa olevia asemakaava-alueita. Suurin osa uusista alueista sijoit-
tuu olemassa olevien keskittymien ympärille keskustaan, Masalaan, Kantvikiin 
ja Veikkolaan. Eteläisellä Kirkkonummella sijaitsevalle Kantvikin alueelle 
suunnitellaan pienvenesatamaa ja uusia asuinalueita. Kantvikin kehittäminen 
tukee myös Kirkkonummen keskustan kehitystä. Myös Jorvaksen ja Inkilän 

                                           
4 Ympäristökeskus (2008) Perusparantamisen tuet 
5 Kirkkonummen kunta, kaavoitus (2008) Kirkkonummen väestömäärän lisäys 2010 - 2020 
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alueet tulevat kasvamaan voimakkaasti. Nämä ovat kunnan merkittävimpiä 
työpaikka-, asunto- ja palvelualueita. 

Asutuksen sijoittumisen vaikutusta vesihuollon toteutuksen kannalta käsitel-
lään alueittain kappaleissa 4.2. Verkostojen tarvealueet. Kappaleessa 
5.5.2 Toimenpideohjelmat on esitetty suunnitteilla ja rakenteilla olevat vesi-
huoltoverkostot.  

4 VESILAITOSTEN TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLISET ALUEET 

4.1 Haja-asutuksen vesihuollon nykytila  

Vuonna 2008 Kirkkonummen kunnassa vesihuoltoverkostojen ulkopuolella oli 
noin 9 800 vakinaista asukasta. Lisäksi kunnassa on noin 2 500 vapaa-ajan 
asuntoa.6 Niistä valta-osa sijaitsee järvien rannoilla sekä saaristo- ja rannik-
koalueilla.  

Talousvesi 

2000 -luvulla on ollut poikkeuksellisen kuivia kesiä, jolloin vesi loppui useista 
kiinteistökohtaisista kaivoista. Normaalivuosina vettä on riittänyt lähes kaikis-
sa kaivoissa kulutusta vastaavasti. 

Kirkkonummen alueen kaivovesien merkittävin terveysriski on maaperän ra-
don, jota esiintyy paikoittain porakaivovesissä. Myös uraania ja fluoridia on 
havaittu porakaivojen vesinäytteissä. Piirustuksessa 12 on esitetty rajaukset 
alueille, joiden kaivovesinäytteissä on suuria radon- ja fluoridipitoisuuksia. 
Läheskään kaikki kiinteistöt eivät ole tutkituttaneet kaivovetensä laatua.  

Rengaskaivoissa voi puutteelliset rakenteet tai huono sijoitus aiheuttaa veden 
likaantumisriskin. Muita yleisiä terveydelle vaarattomia, mutta teknis-
esteettisiä haittoja ovat veden syövyttävyys ja liiallinen rauta- tai man-
gaanipitoisuus.  

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella on yksittäisten kiinteistöjen 
lisäksi viisi merkittävää paikallista vedenottamoa: Vols, Aavarannan koulutus-
keskus, Hvitträsk, TVK-opisto ja Siikaranta -opisto. Ottamoiden yhteenlasket-
tu keskimääräinen vesimäärä on noin 130 m3/d.  

Jätevesi 

Haja-asutusalueen jätevesiasetus velvoittaa, että jätevedenkäsittely verkosto-
jen ulkopuolella tulee olla asetuksen edellyttämässä kunnossa vuoden 2013 
loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa Kirkkonummella tuhansille ennen vuotta 
2004 rakennetuille kiinteistöille investointeja jätevedenkäsittelyjärjestelmiin.  

Toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla viemäröinti on hoidettu pääsääntöi-
sesti kiinteistökohtaisin järjestelyin. Valtaosalla ympärivuotisessa käytössä 
olevilla kiinteistöillä on vesikäymälä, ja pääasialliset jätevesien käsittelymene-
telmät ovat WC-vesille umpisäiliö ja harmaille jätevesille kaksiosaiset saos-
tuskaivot. Saostuksen jälkeen jätevedet ohjataan maaperään tai ojiin. Suu-
rempia jätevesimääriä käsitteleviä pienpuhdistamoja on Volsissa, Johtamistai-
don opistolla Aavarannassa ja TVK-Opistolla. 

Pohjavesialueilla on kiinteistöjä, joiden jätevesiä ei käsitellä määräysten mu-
kaisesti. Pohjavesialueella ei saa purkaa edes puhdistettuja jätevesiä maape-

                                           
6 Väestörekisterikeskus (2008) Rakennukset ja osoitteet vuonna 2007 
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rään tai vesistöön7. Kirkkonummella on myös paljon rantakiinteistöjä, joiden 
jätevedet kuormittavat vesistöjä. Jätevesien käsittely rantakiinteistöillä aihe-
uttaa usein ongelmia riittämättömän pinta-alan tai vaikean maaperän, kuten 
kallioiden ja savimaiden vuoksi. 

Tarkat haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevat määräykset löytyvät 
ympäristönsuojelulain 18 §:n mukaiseen asetuksesta (542/2003), joka astui 
voimaan vuoden 2004 alusta. Asetukseen mukaan vanhojen kiinteistöjen jä-
tevesien käsittely tulee saattaa vaatimusten mukaiseen kuntoon vuoteen 
2014 mennessä. Uusilta rakennuksilta on vaadittu asetuksen mukaista jäteve-
sienkäsittelyä jo vuodesta 2004. Lisäohjeistusta löytyy kunnan 10.8.2006 
voimaantulleista ympäristönsuojelumääräyksistä, jotka löytyvät kunnan ko-
tisivuilta (www.kirkkonummi.fi > Ympäristö ja luonto > Ympäristönsuojelu > 
Ympäristönsuojelumääräykset). 

Haja- ja loma-asutuksen jätevesihuolto tulee lähivuosina viemään runsaasti 
ympäristönsuojeluviranomaisen voimavaroja. Jätevesijärjestelmien kunnos-
tukseen liittyvän neuvontatarpeen lisääntymiseen on hyvä varautua tulevina 
vuosina.  

Lietteet 

Kiinteistönomistajat vastaavat sako- ja umpikaivojen säännöllisistä tyhjen-
nyksistä. 

Kunnassa on yksi sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottoasema, joka sijait-
see Veikkolassa. Vuonna 2008 vastaanottoasemalle tyhjennettiin lietettä 
20 309 m3/a eli 56 m3/d. Eteläiseltä Kirkkonummelta viedään lietteet Espoon 
Suomenojalle. 

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva asetus korostaa saostus- ja 
umpisäiliölietteiden kuuluvan järjestetyn jätehuollon piiriin. Jatkossa vesihuol-
tolaitoksen lietteen vastaanottopisteissä pitää varautua huomattavasti nykyis-
tä suurempiin lietemääriin. Lietemäärä tulee nousemaan moninkertaiseksi, 
kun kiinteistökohtaisia jätevedenkäsittelyjärjestelmiä tehostetaan ja umpisäi-
liöiden ja saostuskaivojen tyhjennyksestä huolehditaan nykyistä tarkemmin. 

Eteläiselle Kirkkonummelle tarvitaan uusi sako- ja umpikaivolietteiden vas-
taanottoasema.  

 
4.2 Verkostojen tarvealueet 

Vesihuollon toiminta-alueiden ulkopuolella on moni kiinteistönomistaja kiin-
nostunut liittymään vesihuoltoverkostoon. Kaikkialle, missä kiinnostusta on, ei 
ole teknisesti mahdollista tai taloudellisesti järkevää rakentaa verkostoja. Ke-
hitystarvealueiksi on valittu alueet, joille ensisijaisesti suositellaan yhteistä 
vesihuoltoa. Kaikilla valituilla alueilla on riittävän tiivis asutus, jotta ve-
siosuuskunnan perustaminen ja yhteisen vesihuollon rakentaminen on kus-
tannuksiltaan kilpailukykyinen vaihtoehto kiinteistökohtaisen vesihuollon in-
vestoinneille. Tarvealueiksi valittiin sellaisia alueita, joilla on vähintään kym-
menen kiinteistöä, jotta osuuskunnan perustaminen on kannattavaa ja sen on 
mahdollista saada kunnan tukea. Tarve verkoston rakentamiselle voi olla 
myös terveydellinen tai ympäristöllinen syy eli huono kaivovedenlaatu tai jä-
tevesien aiheuttama ympäristön pilaantumisriski. 

                                           
7 Kunnan ympäristönsuojelumääräykset 
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Tarvealueiden sijainnit on esitetty ’Vesihuollon tilanne vuonna 2014’ -kartassa 
piirustuksessa 12. Alueet on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan ehdotettujen 
aloitusvuosien mukaan, ja luokitus on esitetty kappaleen 4.3.1 taulukossa 3. 

1. Haapapuro 

Alue on tiiviisti rakennettua asuinaluetta Veikkolan vesihuoltoverkostojen vä-
littömässä läheisyydessä. Alueelle ei ole osayleiskaavaa, eikä yleissuunnitel-
mia. 

2. Kylmälä 

Kylmälässä järvien rannoille sijoittuvan ympärivuotisen sekä loma-asutuksen 
jätevedet kuormittavat ympäristöä. Kylmälään laaditaan parhaillaan osayleis-
kaavaa. Harkinnassa on, vaikuttaako keskitetyn vesihuollon rakentaminen ra-
kennusoikeuksiin alueella. Osayleiskaavoituksessa tutkitaan myös mahdolli-
suutta muuttaa nykyiset lomarakennukset omakotitaloiksi, jos alueelle raken-
netaan keskitetty vesihuolto.  

Alue on laaja, eikä Veikkolan vesihuoltoverkoston kapasiteetti mahdollista ny-
kyisenkään asutuksen liittymistä verkostoon. Osa Kylmälän alueesta olisi 
mahdollista yhdistää Haapajärven kautta Veikkolaan, kun Veikkolan yhdys-
johdot on saneerattu. Jos Vihdistä rakennetaan siirtoviemäri Kirkkonummen 
kautta Espooseen vuoteen 2018 mennessä, on Kylmälän koko alue mahdollis-
ta liittää viemäriverkostoon. Haja-asutusalueen jätevesiasetuksen määräai-
kaan mennessä koko alueen viemäröinti ei ole mahdollista. 

3. Lapinkylä 

Lapinkylän taajama sijaitsee 1. luokan pohjavesialueella. Kiinteistökohtainen 
jätevedenkäsittely edellyttää kaikkien jätevesien viemäröintiä umpisäiliöön tai 
putkitettua viemäröintiä pohjavesialueen ulkopuolelle, mikä on kustannuksil-
taan kallista. Puutteellinen jätevesien käsittely on riski pohjavedelle ja kuor-
mittaa lisäksi Lapinkylänjärveä. Alueen kaivovesissä voi esiintyä terveydelle 
haitallisia radonpitoisuuksia.  

Alueelle on laadittu osayleiskaava. Kaavamääräysten mukaan keskitetyn vesi-
huollon toteutus alueella mahdollistaisi lisää rakennusoikeutta. Alueelle on 
laadittu myös vesihuollon yleissuunnitelman vuonna 2008. Alueen asukkaita 
edustava työryhmä selvittää kiinteistönomistajien halukkuuden perustaa ve-
siosuuskunta. Jos osuuskunta päätetään perustaa vuoden 2009 aikana ja ver-
kostojen rakennussuunnittelu tehtäisiin 2010 aikana, pääsisi osuuskunta to-
teuttamaan alueen vesihuollon rakentamista vuonna 2011. Kunnan talous-
suunnitelmassa on huomioitu kunnalle tulevat investoinnit alueen siirtoyhte-
yksien rakentamisesta Veikkolan verkostoihin sekä Lapinkylän vedenottamon 
saneerauksesta aiheutuvat kustannukset. Lopullinen päätös yhdysjohtojen ra-
kentamiseksi tehdään, jos alueelle perustetaan osuuskunta.  

4. Kauhala 

Osa Kauhalasta sisältyy Lapinkylän osayleiskaava-alueeseen. Kauhalan alue 
on sisällytetty Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelmaan, koska alueella on 
tiivistä asutusta. Alueella on rakentamispaineita, mikä puoltaa keskitetyn ve-
sihuollon rakentamista. Alueen kaivovesissä voi esiintyä terveydelle haitallisia 
radonpitoisuuksia. 

Mikäli Kauhalan kiinteistönomistajilla on kiinnostusta keskitettyyn vesihuol-
toon, on vaihtoehtona perustaa Lapinkylän ja Kauhalan alueille yhteinen 
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osuuskunta. Osuuskunnan harkittavaksi jää, tulisiko liittymismaksut olla Kau-
halassa korkeammat suurempien rakennuskustannuksien vuoksi. Keskitetyn 
vesihuollon rakentaminen Kauhalaan ei ole kannattavaa, jos Lapinkylän 
osuuskuntahanke ei käynnisty. 

5. Rauhala 

Rauhalan alue sijaitsee Vitträsk-järven rannalla. Alueen kaivovesissä voi esiin-
tyä terveydelle haitallisia radon- ja fluoridipitoisuuksia. Luoman vesiosuus-
kunnan verkostot on mitoitettu niin, että Rauhalan alueen kiinteistöjen olisi 
mahdollista liittyä osuuskunnan asiakkaiksi.  

6. Granbodankuja 

Granbodankuja on noin kymmenen kiinteistön alue keskellä vesihuoltolaitok-
sen toiminta-aluetta Masalassa. Alue ei ole asemakaava-aluetta, eikä kuulu 
vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Kiinteistöjen kaivovesissä voi alueella 
esiintyä terveydelle haitallisia radonpitoisuuksia. 

Alueelle on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma vuonna 2003. Kiinteistöjen 
omistajat päättivät silloin, ettei vesihuollon rakentamishanketta aloiteta suur-
ten kustannusten takia. Alueen liittymispaikat kunnan vesihuoltoverkostoihin 
hajaantuisivat suunnitelman mukaan kolmeen eri paikkaan ympäröivien put-
kien kapasiteetin sekä maasto-olosuhteiden takia. 

7. Veklahti-Svartvik-Aavaranta 

Alue on haja-asutusaluetta lukuun ottamatta Aavarannan asemakaava-
aluetta. Keskitetyn vesihuollon toteutus lisäisi osayleiskaavan mukaan alueen 
rakennusoikeutta Veklahden alueella sekä mahdollistaisi ympärivuotisen asu-
misen ja vesi-wc:n käytön Svartvikin alueella. Kunnan kaavoitusohjelmassa 
on varauduttu Veklahden asemakaavoituksen aloittamiseen vuonna 2012. 
Asemakaavoitus saattaa vaikuttaa rakennuslupien myöntämiseen. 

Aavarannan alueella on oma vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo. Koko alue 
olisi tärkeä saada keskitetyn vesihuollon piiriin, koska alue sijaitsee Vitträsk- 
ja Humaljärven välittömässä läheisyydessä. Suomen Sokeri Oy käyttää Hu-
maljärven vettä vesilaitoksensa raakavetenä. Alueen kiinteistökohtaisten kai-
vojen vesissä voi esiintyä terveydelle haitallisia radon- ja fluoridipitoisuuksia. 

Kunnalla on suunnitteilla toteuttaa alueen vesihuolto piirustuksessa 12 esite-
tyssä laajuudessa. Rakennuskustannukset tulevat olemaan korkeammat kuin 
asemakaava-alueella ja liittymismaksujen on arvioitu olevan noin kaksinker-
taisia verrattuna normaalitaksaan. Vuodelle 2009 on vesihuoltolaitoksen talo-
usarvioon varattu määrärahaa alueen vesihuollon rakentamissuunnitelmien 
laadintaa varten niin, että rakentaminen voitaisiin toteuttaa vuosina 2010–
2013. Päätöstä asiasta ei ole tehty ja asiaan vaikuttaa myös Sepänkylän alu-
een selvitykset (ks. alue 8 Sepänkylä). Suunnitelmissa alue liitettäisiin vesi-
huoltolaitoksen verkostoihin Hvittorpintiellä. 

8. Sepänkylä 

Osayleiskaavan laadinta alueelle on aloitettu. Alueella on ollut kiinnostusta 
vesiosuuskunnan perustamiseen. Sepänkylän kiinteistöjen kaivovesissä voi 
esiintyä terveydelle haitallisia radon- ja fluoridipitoisuuksia. 

Kunnan vesihuoltolaitoksen suunnitelmissa on rakentaa Veklahti-Svartvikin 
alueelle vesihuoltoverkostot vuoteen 2013 mennessä. Jos keskitetyn vesihuol-
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lon rakentamiseen Sepänkylään löytyy kiinnostusta, on Veklahti-Svartvikin 
alue mahdollista liittää kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoihin Gesterbyssä 
Sepänkylän kautta. Sepänkylän sisäisen verkoston rakentaminen tulee tehdä 
osuuskunnan toimesta. 

Kunnan kaavoitusyksikkö teettää alkuvuodesta 2009 selvityksen taloudellises-
ti järkevästä vesihuollon toteutuksesta Veklahti-Svartvikin alueella. Selvityk-
sen jälkeen tehdään päätös, johdetaanko alueen vedet Hvittrorpintien kautta 
vai Sepänkylän alueen kautta. 

9. Vols 

Alueella on kunnan ylläpitämä jätevedenpuhdistamo ja pohjavedenottamo, 
joka palvelee alueen vanhainkotia, henkilöstön asuntoja (rivitalo), entistä 
koulurakennusta sekä Volsin kartanoa. Puhdistamon ja vedenottamon laajem-
pi hyödyntäminen edellyttää laitosten kunnostamista ja siirtämistä kunnan ti-
lahallintoyksiköltä vesihuoltolaitokselle. Tällöin lähistön kiinteistöillä olisi mah-
dollisuus liittyä vesihuoltoverkostoihin. Alueen kiinteistöjen kaivovesissä voi 
esiintyä terveydelle haitallisia radonpitoisuuksia. 

10. Överby - Vuohimäki 

Överbyn alueelle on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma kustannusarvioi-
neen. Tiivis asutus ja läheisyys rakennettuun keskustan verkostoon Ravalsissa 
puoltavat vesiosuuskunnan perustamista. Osuuskunnan perustaminen on ollut 
esillä noin kolme vuotta sitten kyläkokouksessa, mutta osuuskunnan perus-
tamisesta ei innostuttu hankkeen suurten kustannusten takia.  

Vuohimäen alue on jatkoa Överbyn alueeseen ja on myös tiiviisti rakennettua 
omakotitaloaluetta. Alueelle ei ole laadittu vesihuollon yleissuunnitelmaa eikä 
vesihuoltolaitokseen ole tullut yhteydenottoja vesiosuuskunnan perustamises-
ta. 

Överbyn ja Vuohimäen alueilla voi kaivovesissä esiintyä terveydelle haitallisia 
radon- ja fluoridipitoisuuksia. 

11. Kolsari 

Alueelle on laadittu osayleiskaava ja kaavoituksen yhteydessä vesihuollon 
yleissuunnitelma. Keskitetyn vesihuollon toteutus alueella lisäisi alueen ra-
kennusoikeutta. Asukkailta on tullut yhteydenottoja kunnan vesihuoltolaitok-
selle, mutta osuuskuntahanketta ei ole vielä vireillä. Alueen kaivovesissä voi 
esiintyä terveydelle haitallisia radon- ja fluoridipitoisuuksia. 

Yleissuunnitelmassa on esitetty, että alueen eteläosa liittyisi Länsi-Kolsarin 
asemakaava-alueeseen ja alueen pohjois-osasta rakennettaisiin yhdysjohdot 
kantatie 51:n ali Munkinmäkeen. 
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12. Korkkulla 

Alueelta on oltu yhteydessä kunnan vesihuoltolaitokseen ja tiedusteltu mah-
dollisuutta perustaa vesiosuuskunta. Vesihuoltolaitoksen tekemän kyselyn 
mukaan noin puolet alueen kiinteistönomistajista olisi kiinnostunut yhteisen 
vesihuollon rakentamisesta. Alueen kaivovesissä voi esiintyä terveydelle hai-
tallisia radon- ja fluoridipitoisuuksia. 

Korkkulla voidaan liittää melko lyhyillä siirtojohdoilla joko Tolsan vesiosuus-
kuntaan tai kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoihin Tolsassa tai Hirsalantien 
varrella.  

13. Långstrand 

Alueelle on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma. Haasteena alueella on kiin-
teistöjen väliset etäisyydet, mutta osalla kiinteistönomistajista on kiinnostusta 
keskitetyn verkoston rakentamiselle. Alue olisi mahdollista liittää Tolsan ve-
siosuuskuntaan. Alueen kaivovesissä voi esiintyä terveydelle haitallisia radon- 
ja fluoridipitoisuuksia. 

14. Pilvijärvi 

Suurelta osin alue on tiiviisti rakennettuja loma-asuntoja, joita halutaan ym-
pärivuotiseen asuinkäyttöön. Yleiskaavassa 2020 Pilvijärvi on osoitettu loma-
asuntoalueeksi, jolla kaavamääräyksen mukaan voidaan sallia ympärivuotinen 
asuminen, jos kiinteistö liitetään alueelliseen vesihuoltoverkostoon.  

Kiinteistöillä on ollut ongelmia talousveden riittävyyden osalta ja alueen kai-
vovesissä voi esiintyä myös terveydelle haitallisia fluoridipitoisuuksia. Keskite-
tyn vesihuollon rakentaminen alueella helpottuu Sepänkannas II -
asemakaava-alueen rakentamisen myötä vuonna 2009, jolloin mahdollinen lii-
tospiste kunnan vesihuoltoverkostoihin tulee olemaan lähempänä. Sepänkan-
nas II:n vesihuollon rakentamissuunnitelmissa on otettu huomioon alueen ve-
dentarve. Alueen kaavoitustarve ja vaikutus vesihuoltoon on selvitettävä. 

15. Pippurniemi 

Alueelle on tehty yleissuunnitelma Saaristo HAAVE -suunnitelman yhteydes-
sä8. Kunnan vesihuoltolaitos toteuttaa vuonna 2009 Strömsbyn alueen vesi-
huoltoverkostot, johon Pippurniemen alue voisi liittyä. Osuuskuntahanketta ei 
ole vireillä. Alueen kaivovesissä voi esiintyä terveydelle haitallisia fluoridipitoi-
suuksia. 

16. Långvik-Morsfjärden 

Långvik-Morsfjärdenin alue sijaitsee meren tuntumassa. Alueen kiinteistöjen 
kaivovesissä voi esiintyä terveydelle haitallisia fluoridipitoisuuksia. Alueen liit-
tämistä kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoihin Tanskarlassa on tarkasteltu 
yleissuunnitelman tasoisesti Saaristo-Haave -suunnitelmassa9. Kunnan kaa-
voitusohjelmassa on esitetty osayleiskaavan laatiminen alueelle v. 2011. 
Långvikissä on kunnan vesihuoltolaitoksen vedenottamo, jota voitaisiin osin 
hyödyntää vedenhankinnassa. Ottamo ei riitä yksin kattamaan koko alueen 
vedentarvetta.  

                                           
8 Suunnittelukeskus Oy, Saaristo HAAVE 2003 
9 Suunnittelukeskus Oy, Saaristo HAAVE 2003 
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17. Thorsvik  

Alueen kaivojen vesimäärä ei ole riittävä kiinteistöjen tarpeisiin, ja kaivovesis-
sä voi esiintyä terveydelle haitallisia radon- ja fluoridipitoisuuksia. Alue on 
mahdollista liittää olemassa olevaan verkostoon, kun Sarfvikin asemakaava-
alueen vesihuoltoverkosto on rakennettu. Toteutusaikataulu riippuu moottori-
tien rakentamisen aloituksesta (Kantatie 51). 

Alueelta on oltu yhteydessä kunnan vesihuoltolaitokseen, mutta osuuskuntaa 
ei ole perustettu, eikä muihin toimenpiteisiin ole ryhdytty. 

 
4.3 Toimenpiteet vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisilla alu-

eilla 

4.3.1 Kehittämistarvealueet 

Kunnalla ei ole velvoitetta rakentaa vesihuoltoverkostoja kehittämistarvealu-
eilla, vaan hankkeiden käynnistyminen edellyttää lähes kaikilla alueilla, että 
alueen kiinteistönomistajat lähtevät edistämään hanketta. Yhteisestä vesi-
huollosta kiinnostuneiden asukkaiden kannattaa kysyä naapureiden kiinnos-
tusta ja tehdä epävirallinen kysely vesihuollon rakentamishalukkuudesta. 
Hanketta edistämään ryhtyvän työryhmän kannattaa ottaa yhteys kunnan ve-
sihuoltolaitokselle, joka neuvoo asian edistämisessä. Vesihuoltolaitos voi teet-
tää työryhmän pyynnöstä laitoksen määrärahojen puitteissa alueelle vesihuol-
lon yleissuunnitelman, joka sisältää rakentamisen kustannusarvion. Kun suu-
rin osa alueen asukkaista on halukkaita lähtemään mukaan hankkeeseen, 
asukkaat perustavat yleensä vesiosuuskunnan. 
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Taulukkoon 3 on koottu kehittämistarvealueet, joiden nykytilanne esitettiin 
kappaleessa 4.2. Alueet on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan hankkeiden 
aloitusvuoden mukaan. Aloitusvuodet ovat ehdotuksia. 

Taulukko 3. Kehittämistarvealueet vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolella. 

Kiireellisyys-
luokka 

Tarve- 

alue 

Toimenpiteet 

Lapinkylä Vesiosuuskunnan perustaminen. Liitettävissä Veikko-
lan verkostoon kunnan rakentaman yhdyslinjan 
kautta. Kunta saneeraa vedenottamon.  

Kauhala Vesiosuuskunnan perustaminen. Liitettävissä Lapin-
kylän verkostoon ja edelleen Veikkolaan. 

Vols Vedenottamon ja jätevedenpuhdistamon peruskorja-
us sekä vesihuollon siirtäminen kunnan vesihuoltolai-
tokselle 

Vehklahti – Svartvik – 
Aavaranta 

Kunnalla suunnitelmissa toteuttaa alueen vesihuolto. 
Kunta selvittää liitetäänkö alue keskustan verkostoon 
Sepänkylän kautta vai Hvittrorpintien kautta.  

Granbodankuja Vesiosuuskunnan perustaminen. Liitos keskustan 
verkostoon Masalassa. 

Luokka I 

v. 2009–2010 

Pilvijärvi Vesiosuuskunnan perustaminen. Liitos keskustan 
verkostoon Sepänkannas II:n kautta. 

Kylmälä Vesiosuuskunnan perustaminen. Liitos Veikkolan 
verkostoon Haapajärven kautta. 

Sepänkylä Vesiosuuskunnan perustaminen. Liitos keskustan 
verkostoon Gesterbyssä. 

Överby - Vuohimäki Vesiosuuskunnan perustaminen. Liitos keskustan 
verkostoon Ravalsissa 

Pippurniemi Vesiosuuskunnan perustaminen. Liitos keskustan 
verkostoon Strömsbyssä. 

Luokka II 

v. 2011–2012 

Långvik – Morsfjärden Vesiosuuskunnan perustaminen. Liitos keskustan 
verkostoon Tanskarlassa. 

Haapapuro Vesiosuuskunnan perustaminen. Liitos Veikkolan 
verkostoon. 

Rauhala Vesiosuuskunnan perustaminen. Liitos keskustan 
verkostoon, Luoman vesiosuuskuntaan. 

Kolsari Vesiosuuskunnan perustaminen. Liitos keskustan 
verkostoon Länsi-Kolsarin Munkinmäkeen. 

Korkkulla Vesiosuuskunnan perustaminen. Liitos keskustan 
verkostoon Tolsassa tai Hirsalassa.  

Thorsvik Vesiosuuskunnan perustaminen. Liitos keskustan 
verkoston Sarvvikissa. 

Luokka III 

v. 2013–2014  

Långstrand Vesiosuuskunnan perustaminen. Liitos keskustan 
verkostoon Tolsassa (Tolsan vok). 

 

Vesiosuuskunta on yleisimmin käytetty ja usein nopein tapa järjestää yhtei-
nen vesihuolto haja-asutusalueelle. Jotta osuuskuntamuotoisen vesihuollon 
rakentaminen olisi kustannuksiltaan kannattavaa, hankkeeseen on saatava 
mukaan suurin osa alueen kiinteistönomistajista. Osuuskuntatoiminta pohjau-
tuu vapaaehtoisuuteen, ja jäsenten on pystyttävä toteuttamaan hanke omin 
voimavaroin suunnittelusta rakentamiseen. Kun verkostot on saatu käyttöön, 
jatkuu vesiosuuskunnan toiminta käyttö- ja ylläpitotehtävinä. Kunta tarjoaa 
osuuskunnille asiantuntija-apua. Yli 50 asukasta palveleva vesiosuuskunta 
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määritellään vesihuoltolaitokseksi, jolloin sillä on vesihuoltolaitoksen oikeudet, 
velvoitteet ja vastuut.  

Osuuskunnan perustaminen tarvealueelle ei ole pakollista, vaan vesihuolto 
voidaan edelleen hoitaa kiinteistökohtaisesti (ks. kappale 4.3.2 Suositukset 
verkostojen ulkopuolelle jääville kiinteistöille). Osuuskunnan perustaminen ja 
yleissuunnitelman laadinta ei myöskään vielä velvoita vesihuoltoverkostojen 
rakentamiseen, vaan hankkeesta voi vetäytyä vielä suunnitteluvaiheessa. 
Tarkemmat kustannukset selviävät vasta rakennussuunnitelman myötä, mut-
ta jo yleissuunnitelma tarjoaa karkean kustannusarvion. Keskitetyn vesihuol-
lon rakentamiskustannukset vaihtelevat alueittain. Pitkät siirtoyhteydet ra-
kennettuun verkostoon, verkostoon liitettävien rakennusten väliset suuret 
etäisyydet ja kallioinen maasto lisäävät kustannuksia. 

Vesiosuuskunta voi hakea avustuksia kustannuksiin kunnalta ja ympäristö-
keskukselta. Tukemisen ja rahoituksen perusteet on käsitelty kappalees-
sa 2.5. Jos kaikille kehittämistarvealueille perustetaan vesiosuuskunta, on 
kunnan varauduttava edellisiä vuosia useampiin avustushakemuksiin, ja mää-
rärahoista voi tulla kovempaa kilpailua. 

Kuvan 2. kaaviossa on esitetty ohjeellinen aikataulu vesiosuuskuntahankkeen 
etenemisestä. Minimissään hankkeen kesto on noin kolme vuotta. Tarkempaa 
tietoa vesiosuuskunnan perustamisesta ja toiminnasta saa Vesiosuuskuntien 
ABC-oppaasta, joka löytyy Ympäristöhallinnon kotisivuilta www.ymparisto.fi. 

Asukasaktiivisuus, työryhmän kokoaminen, yhteydenotto kunnan 
vesihuoltolaitokselle

Vesihuoltolaitos teettää yleissuunnitelman, joka sisältää alustavan 
kustannusarvion

PÄÄTÖS -> asukkaat päättävät hankkeen edistämisestä tai 
hankkeesta vetäytymisestä

Vesiosuuskunta teettää rakennussuunnitelman, hakee avustuksia ja 
hankkii maankäyttöluvat kiinteistönomistajilta 

Osuuskunnan perustaminen

- Kiinteistönomistajilta saatava riittävä tuki

Urakkakilpailu: rakentamiskustannukset varmistuvat

PÄÄTÖS -> asukkaat päättävät hankkeen toteuttamisesta tai 
hankkeesta vetäytymisestä

Toiminta-alueen määritys ja hyväksyttäminen

Rakentaminen

Verkostojen käyttöönotto, kiinteistöliitynnät

Vesiosuuskunta käyttää ja ylläpitää verkostojaan

Verkosto ja vesihuoltotoiminta voidaan luovuttaa kunnan 
vesihuoltolaitokselle, kun osuuskunta on velaton.

½ v

1 v

½ - 1 v

1 v

 

Kuva 2. Kaavio vesiosuuskuntahankkeen etenemisestä. 
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4.3.2 Suositukset verkostojen ulkopuolelle jääville kiinteistöille 

Haja-asutuksen jätevesien käsittelystä annettu asetus velvoittaa kiinteistön-
omistajia saattamaan jätevesienkäsittelyn tiukentuneiden vaatimusten mukai-
selle tasolle. Kunnan tehtävänä on tiedottaa kiinteistönomistajia ja tarjota 
asiantuntija-apua kiinteistökohtaisten vesihuoltojärjestelmien kunnostukseen. 

Piirustuksessa 12 on esitetty suunnitellut vesihuoltoverkostolaajennukset sekä 
verkostojen tarvealueet. Näiden alueiden ulkopuolelle jäävät kiinteistöt sekä 
ne verkostojen tarvealueiden asukkaat, jotka eivät perusta vesiosuuskuntaa, 
ovat velvollisia kunnostamaan vesihuoltojärjestelmänsä vuoden 2013 loppuun 
mennessä. Tämä tarkoittaa usean tuhannen euron investointeja suurimmalla 
osalla vanhoja kiinteistöjä. Uusilla kiinteistöillä on v. 2004 lähtien rakennuslu-
vassa edellytetty vaatimusten mukaista jätevesijärjestelmää.  

Mahdollisuus hyödyntää olemassa olevia verkostoja 

Toiminta-alueen ulkopuoliset kiinteistöt voivat erikseen sopimalla vesihuolto-
laitoksen kanssa liittyä vesihuoltoverkostoihin. Kiinteistöiden, jotka sijaitsevat 
nykyisen verkoston lähietäisyydellä, kannattaa harkita liittymistä keskitettyyn 
vesihuoltoon. Liittyminen on yleensä kannattavaa vielä 200 metrin etäisyydel-
lä verkostosta, mutta liittymismahdollisuus tulisi tarkastella tapauskohtaisesti 
huomioiden maaston korkeusasemat, maaperän laatu ja putkikoot.  

Kiinteistöjen yhteinen vesihuolto 

Kaksi tai useampi kiinteistö voi järjestää yhteisen vesihuollon. Kiinteistöjen 
yhteinen jätevedenkäsittely on järkevää, kun kiinteistöt sijaitsevat riittävän 
lähellä toisiaan. Ohjeellinen kiinteistöjen välinen maksimietäisyys on 200 met-
riä silloin, kun rakentaminen ei vaadi erikoisrakenteita (esim. yleisten teiden 
alituksia tai louhintaa).  

Kiinteistöjen yhteisellä pumppaamolla tai jätevedenkäsittelyllä voidaan saa-
vuttaa merkittäviä investointi- ja käyttökustannuksien säästöjä. Kiinteistöjen 
omistajien tulee tehdä keskenään kirjalliset sopimukset järjestelmien sijoitta-
misesta ja ylläpidosta. Soveltuva menetelmä valitaan tapauskohtaisesti. Jos 
kiinteistöt päättävät liittyä yhdessä olemassa olevaan verkostoon, kiinteistön-
omistajien tulee olla yhteydessä kunnan vesihuoltolaitokseen. 

Kiinteistökohtainen vesihuolto 

Oman kaivon vedenlaatu tulisi tutkituttaa noin viiden vuoden välein. Veden-
laatu on hyvä tarkistuttaa myös, jos perheeseen syntyy vauva. Vesinäytteen 
voi toimittaa kunnan terveydensuojeluviranomaiselle (Espoon seudun ympä-
ristöterveys). Laboratoriotulosten perusteella arvioidaan, vaatiiko vesi käsitte-
lyä. Esimerkiksi terveydelle haitallinen veden liian suuri radon-, fluoridi- tai 
arseenipitoisuus edellyttää vedenpuhdistuslaitteiston hankkimista. Veden 
käyttökelpoisuutta voidaan parantaa myös poistamalla rautaa ja mangaania 
sekä vähentämällä veden syövyttävyyttä. Neuvoja kaivon rakentamiseen tai 
vanhan kaivon kunnostamiseen antavat alueellinen ympäristökeskus ja Es-
poon seudun ympäristöterveys. 
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Vesihuollon toiminta-alueiden ulkopuolella voidaan käyttää olosuhteista riip-
puen seuraavia jätevesien käsittelymenetelmiä: 

− kuivakäymälä tai kompostikäymälä ja harmaiden vesien maasuodatus tai 
vastaava 

− WC-vesien johtaminen umpikaivoon ja kuljetus vastaanottoasemalle sekä 
harmaiden vesien maasuodatus tai vastaava 

− jätevesien johtaminen maastoon kolmiosaisen saostuskaivon ja fosforipois-
tolla tehostetun maasuodatuksen tai vastaavan kautta 

− pienpuhdistamo 
− kaikki jätevedet umpisäiliöön. 
 
I ja II-luokan pohjavesialueilla kaikkien jätevesien maahan imeyttäminen on 
kielletty. Purkuputki on johdettava asianmukaiseen paikkaan, pohjavesialueen 
ulkopuolelle tai käytettävä kaikille jätevesille umpisäiliötä.  

Vedenottojärvien ja mahdolliseen vedenottoon tarkoitettujen järvien rantojen 
läheisyydessä (n. 100 m rannasta) WC-vesiä ei saa imeyttää maaperään eikä 
jätevesiä käsiteltynäkään johtaa suoraan järveen. 

Puhdistetun jäteveden purkupaikan suositeltavat suojaetäisyydet ovat seu-
raavat10: 

− 30 m lähimpään rantaviivaan, 
− 30 - 70 m lähimpään talousvesikaivoon, 
− 5 m naapurin rajaan. 
 
Kirkkonummen rannoille sijoittuva rakentaminen on pääsääntöisesti loma-
asutusta ja niille suositellaan ensisijaisesti kuivakäymälä- tai kompostointirat-
kaisua.11 

Lopullinen ratkaisu määräytyy kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Neuvonta-
apua tarjoavat alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaiset. 
 
 

5 VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET 

5.1 Toiminta-alueiden vahvistaminen ja liittämisvelvollisuuden periaatteet 

Kirkkonummen kunnanvaltuusto vahvistaa kaikkien kunnan alueen vesihuol-
tolaitosten toiminta-alueet vesihuoltolaitoksen hakemuksesta tai kunnan esi-
tyksestä vesihuoltolaitosta kuultuaan. Kunnanvaltuusto on edellisen kerran 
hyväksynyt vesihuollon toiminta-alueet vuonna 2004. Tämän kehittämissuun-
nitelman liitteinä olevat toiminta-alue- ehdotukset käsittävät vuoden 2009 
loppuun mennessä rakennetut verkostoalueet. Toiminta-alueet ovat julkisesti 
nähtävillä ennen niiden hyväksymistä. 

Vesihuoltolaitoksella on vastuu vesihuollon järjestämisestä kiinteistöille toi-
minta-alueellaan. Vesihuollon toiminta-alueen kaikilla kiinteistöillä on liitty-
misvelvollisuus keskitettyyn vesihuoltoon. Kiinteistö voi hakea vapautusta liit-
tymisvelvollisuudesta kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta.  

Alueet, joille on suunnitteilla rakentaa vesihuoltoverkostot vuoden 2009 aika-
na, on sisällytetty vesihuollon toiminta-alue -ehdotuksiin.  

                                           
10 Kirkkonummen kunta (2006) Kunnan ympäristösuojelumääräykset 
11 Uudenmaan ympäristökeskus (2003) Saariston haja-asutusalueiden vesihuollon kehitysprojekti 
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5.2 Kunnan alueella toimivat vesihuoltolaitokset 

5.2.1 Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitos 

Yleistä 

Kunnan vesihuoltolaitoksella on oma pintavesilaitos sekä pohjavedenottamoi-
ta, joilta saadaan yhteensä noin puolet kunnan vedentarpeesta. Loput tarvit-
tavasta vesimäärästä ostetaan Espoon Vedeltä ja Suomen Sokeri Oy:ltä. 

Jätevedet johdetaan Espoon viemäriverkoston kautta Espoon Suomenojan jä-
tevedenpuhdistamolle. Suomen Sokeri Oy:n puhdistamolle johdetaan pieni 
määrä jätevettä. 

Kunnan vesihuoltolaitoksella on ympärivuorokautinen varallaolojärjestelmä. 
Vesilaitoksella käyttö- ja ylläpitotöistä vastaa kaksi työnjohtajaa ja kymmenen 
asentajaa. Lisäksi vesilaitoksella on viisi toimistotyöntekijää.   

Toiminta-alue 

Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue -ehdotus kattaa pääasiassa asema-
kaava-alueet. Toiminta-alueella on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkot ja li-
säksi tiiviisti rakennetuilla alueilla on sadevesiverkosto. Keskustan alueella liit-
tyjiä on n. 21 500 ja Veikkolassa n. 3 800.  

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue -ehdotus on esitetty nykytilannekartassa 
piirustuksessa 1. Osa-alueittain on esitetty tarkempi rajaus piirustuksis-
sa 2 … 5. 

Talousvesi 

Pumpatun puhtaan veden kokonaismäärä vuonna 2008 oli 1,73 milj.m3. Es-
poosta ostetun veden määrä oli n. 47 % eli n. 805 600 m3 ja Suomen Sokeri 
Oy:ltä 98 000 m3. Vesimäärästä laskutettiin 1,39 milj.m3. Veden ominaiskulu-
tus oli 150 l/as/d. Kun vedenkulutukseen otetaan mukaan laskuttamaton vesi, 
ominaiskulutus oli 186 l/as/d. Taulukossa 4 on esitetty eri vesilähteistä pum-
pattujen vesimäärien vuorokausikeskiarvot.  

Taulukko 4. Kirkkonummen vesimäärät vuonna 2008 
12
 

  Vedenotto 
2008 

m3/d 

Lupa, sopimus 
tai antoisuus 

m3/d 

    
Ostettu vesi Espoon Vesi 2 210 2 385*) 
 Suomen Sokeri 270 3 000 
    
Omat laitokset Meikon pintavesilaitos 1 550 1 720 
 Kvarnby pohjav.ottamo 140 450 
    
 Veikkola I pohjav.ottamo 460 400 
 Veikkola II pohjav.ottamo 100 100 
 Långvik pohjav.ottamo 2 15 
 Lapinkylä pohjav.ottamo < 1 150 
  n. 4 700 n. 5 800 

*) 
keskustan verkkoon johdettavissa oleva vesimäärä  

                                           
12 Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitos (2008) Pumpattu vesimäärä vuoden 2008 alusta 
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Keskustan alueelle vesi johdetaan Meikon pintavesilaitokselta, Espoon Däm-
manin pintavesilaitokselta sekä Suomen Sokeri Oy:n pintavesilaitokselta. Lii-
tyntäpisteet Espoon vesihuoltoverkostoon ovat Espoon Lasilaaksossa ja Kiven-
lahdessa.  

Kirkkonummen pohjoisosa saa vetensä Veikkolan I ja II:n pohjavedenotta-
molta. Toukokuussa 2009 valmistuu vedenostoyhteys Espoosta Veikkolaan. 
Sopimuksen mukaan Veikkolaan voidaan johtaa vettä 360 m3/d.  

Kunnan vesihuoltolaitoksella on lisäksi pienet vedenottamot Långvikissä ja 
Lapinkylässä. 

Meikon pintavesilaitoksella ja Veikkolan molemmilla vedenottamoilla on tehty 
saneerauksia 2000-luvulla. Lapinkylän vedenottamo tulee saneerata, jos alu-
eelle perustetaan vesiosuuskunta. 

Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen talousveden laatua tutkitaan valvontatut-
kimusohjelman mukaan. Talousveden laatu täyttää asetetut veden laatuvaa-
timukset. Talousveden valvontatutkimusohjelma päivitetään neljän vuoden 
välein. 

Veden riittävyyttä tulevaisuudessa on tarkasteltu kappaleessa 5.3.2 Arvio ny-
kyisten vesilähteiden riittävyydestä. 

Jätevesi 

Kirkkonummen kunnan Strömsbyn jätevedenpuhdistamo lopetti toimintansa 
vuonna 2004, kun siirtoviemäri Espooseen valmistui. Veikkolan jätevedet on 
johdettu Espoon Suomenojalle jo vuodesta 1990 lähtien. Espoon Suomenojan 
jätevedenpuhdistamoille johdettiin Kirkkonummelta yhteensä noin 2,2 milj. 
m3 (= n. 6 078 m3/d) jätevettä vuonna 2008. Vesihuoltolaitos toimittaa lisäksi 
osan Kantvikin alueen jätevesistä Suomen Sokeri Oy:n jätevedenpuhdistamol-
le (70 355 m3 vuonna 2008).  

Verkostot 

Kunnan vesihuoltolaitoksella on n. 190 km vesijohto- ja jätevesiverkostoja. 
Uusia verkostoja on rakenteilla ja suunnitteilla uusille asemakaava-alueille. 
Myös sadevesiviemärit ovat kunnan vesihuoltolaitoksen vastuulla. Ajan tasalla 
olevat verkostotiedot ovat verkkotietojärjestelmässä. 

Keskustan alueella on n. 140 km vesijohtoverkostoa. Ylävesisäiliö on tilavuu-
deltaan 1 000 m3. Veikkolan vesijohtoverkon pituus on n. 46 km ja ylävesisäi-
liön tilavuus 500 m3.  

Keskustan alueella on n. 140 km jätevesiverkostoa ja Veikkolassa n. 48 km. 
Kirkkonummen viemäriverkossa on poikkeuksellisen paljon pumppaamoita 
suurien korkeuserojen takia (76 kpl).  

Verkostojen kapasiteettitarkastelut on esitetty kappaleessa 5.3. 

5.2.2 Solbackan vesiosuuskunta 

Solbackan vesiosuuskunta on perustettu tammikuussa 2008. Verkosto on 
suunniteltu rakennettavaksi vuonna 2009. Osuuskuntaan on liittynyt 28 kiin-
teistöä. Vettä arvioidaan käytettävän 2800 m3/a. Toiminta-alue -ehdotus on 
esitetty piirustuksessa 6. 
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Osuuskunnan toiminta voi laajentua etelän/kaakon suuntaan ja arvio asukas-
määrän lisäyksestä vuoteen 2020 on n. 30 asukasta. Osuuskunnalla on aiko-
muksena ostaa verkoston huolto- ja kunnossapitopalveluita kunnan vesihuol-
tolaitokselta tai yksityisiltä palvelutuottajilta. Luovutus kunnan vesihuoltolai-
tokselle olisi ajankohtaista 10–20 vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta. 

5.2.3 Kalljärven vesiosuuskunta 

Kalljärven vesiosuuskunta on perustettu vuonna 2001. Vesijohdot ja viemärit 
on rakennettu vuonna 2003. Osuuskunnalla on vahvistettu toiminta-alue vuo-
delta 2004. Toiminta-aluetta on ehdotettu laajennettavaksi, ja uusi toiminta-
alue- ehdotus on esitetty piirustuksessa 7. Osuuskunnalla ei ole palkattua 
ammattihenkilöstöä. 

Osuuskuntaan on liittynyt omakotitaloja ja kesähuviloita yhteensä noin 
60 kiinteistöä. Kalljärven vesiosuuskunta ostaa veden kunnan vesihuoltolai-
toksen verkostosta ja toimittaa jätevedet kunnan viemäriverkostoon. Kunnan 
vesihuoltolaitos on myynyt 3 644 m3 vettä osuuskunnalle ja vastaanottanut 
4 340 m3 jätevettä vuonna 2008. 

5.2.4 Laitamaan vesiosuuskunta 

Laitamaan vesiosuuskunta on perustettu vuonna 2005. Sen vesijohto- ja vie-
märiverkosto on rakennettu vuonna 2007. Osuuskunnalla ei ole aikaisemmin 
vahvistettua toiminta-aluetta. Toiminta-alue- ehdotus on esitetty piirustuk-
sessa 8. Osuuskunta ostaa huolto- ja kunnossapitopalveluita yksityisiltä pal-
velutuottajilta. Osuuskuntaan on liittynyt 36 kiinteistöä. Vuoteen 2020 men-
nessä osuuskuntaan liittyy arvion mukaan n. 20 kiinteistöä lisää.  

Jätevedet (3 600 m3/a) johdetaan Espoon Veden verkostoon. Rakennettu ve-
sijohtoverkosto on suunnitteilla ottaa käyttöön keväällä 2009, kun Espooseen 
rakennettava paineenkorotusasema valmistuu. Vesi (3 600 m3/a) ostetaan 
Espoon Vedeltä.  

5.2.5 Luoman vesiosuuskunta  

Luoman vesiosuuskunta (LVOK) on perustettu tammikuussa 2008. Verkosto 
on rakenteilla, ja se tullaan ottamaan käyttöön vuonna 2009. Toiminta-alue- 
ehdotus on esitetty piirustuksessa 9. Suunnitteluvaiheessa liittyviä kiinteistöjä 
on 126 kpl. Yksityiskiinteistöjen lisäksi alueella on kaksi vedenkäytöltään suu-
rempaa kiinteistöä. Verkoston pituus on noin 8,5 km. Vettä arvioidaan käytet-
tävän vuonna 2009 noin 10 000 m3. 

LVOK:n linjapumppaamo on tarkoitus liittää kunnan vesihuoltolaitoksen val-
vontaan. Kiinteistöpumppaamoista vastaa huoltoyhtiö.  

Luoman vesiosuuskunnan on mahdollista laajentaa toiminta-aluettaan Rauha-
lan alueelle. Vesiosuuskunnan runkolinjan suunnittelussa on varauduttu 32 
kiinteistön liittymiseen Rauhalanmäen päässä. LVOK:n runkolinjan rakentami-
sen yhteydessä on varauduttu n. kymmenen kiinteistön liittämiseen Kehä 
III:n ja Masalantien välissä, Espoon rajan tuntumassa. Gränsnäsintiellä on 
myös noin kymmenen kiinteistöä, joiden liittymiseen on varauduttu siirtolinjan 
mitoituksessa. Kokonaisliittymämäärä vuoteen 2020 mennessä saattaa kas-
vaa n. 230 liittymään.  
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Projektin alusta alkaen on pyritty ottamaan huomioon vesihuoltolaitoksen roo-
li tulevana verkoston omistajana, käyttäjänä ja kunnossapitovastuullisena.13 

5.2.6 Tolsan vesiosuuskunta 

Tolsan vesiosuuskunta on perustettu helmikuussa 2007. Sen vesihuoltover-
kosto on otettu käyttöön joulukuussa vuonna 2007. Toiminta-alue- ehdotus 
on esitetty piirustuksessa 10. Osuuskunnalla ei ole palkattua ammattihenki-
löstöä, vaan osuuskunta käyttää huolto- ja kunnossapitotehtävissä ostopalve-
luja. 

Osuuskuntaan on liittynyt 36 liittynyttä kiinteistöä. Kunnan vesihuoltolaitos on 
myynyt 2 637 m3 vettä osuuskunnalle ja vastaanottanut 2 761 m3 jätevettä 
vuonna 2008.  

Alueen asukasmäärä tulee kasvamaan, mikä on otettu huomioon runkoverkon 
mitoituksessa. Osuuskunnan verkostossa on kapasiteettia useammalle kiin-
teistölle, ja verkostoa olisi mahdollista laajentaa esimerkiksi Långstrandiin. 
Osuuskunnan verkoston luovuttaminen kunnalle ei ole tällä hetkellä ajankoh-
taista, ja toteutunee aikaisintaan viiden vuoden kuluttua ja/tai kun kaikki alu-
een kiinteistöt ovat liittyneet palvelun käyttäjiksi.14 

5.2.7 Puolustushallinnon rakennuslaitos / Upinniemen varuskunta 

Upinniemen varuskunta hankkii tarvitsemansa raakaveden alueeltaan Valko-
lammesta. Puolustusvoimien toimintojen lisäksi vesilaitos ja jäteveden puhdis-
tamo palvelevat noin 500 varuskunta-alueella asuvaa kuntalaista. Pumpattu 
vesimäärä oli 76 559 m3 vuonna 2008. 

Uusi toiminta-alue- ehdotus on esitetty piirustuksessa 11. 

Upinniemen varuskunnan jätevedet sekä vastaanotetut laivojen jätevedet 
kootaan jätevedenpuhdistamolle. Laitos käsitteli jätevettä 111 730 m3 vuon-
na 2008. 

Varuskunnan kiinteistöt omistava Senaatti-kiinteistöt on esittänyt Upinniemen 
vesihuoltotoiminnan siirtämistä kunnan omistukseen ja ylläpitovastuulle.  

5.2.8 Muu ei-kunnallinen vesihuolto 

Kirkkonummen alueella toimivia ei-kunnallisia jätevedenpuhdistamoja ovat 
Pikkalan teollisuusyritysten Nordic Aluminium Oyj:n ja Pirelli Cables and Sys-
tems Oy:n hoitamat kaksi puhdistamoa, joissa toisessa käsitellään yhdyskun-
tajätevesiä ja toisessa teollisuusjätevesiä. Lisäksi Suomen Sokeri Oy:llä on 
oma jätevedenpuhdistamo, joka voi vastaanottaa enimmillään 500 m3/d kun-
nallista jätevettä sekä pintavesilaitos, josta myydään vettä kunnan vesihuol-
tolaitokselle ja Pikkalan teollisuusyrityksille. 

5.3 Kapasiteettitarkastelut 

5.3.1 Vesimääräennusteet vuonna 2020 

Vesihuoltolaitosten verkostoihin liittyneiden vedenkulutuksen ennustetaan 
kasvavan n. 45 % vuoteen 2020 mennessä. Taulukossa 5 on esitetty veden-
kulutusennusteet vuosille 2010, 2015 ja 2020. Ennusteiden perusteet on esi-
tetty liitteessä A. 

                                           
13 LVOK Kehityssuunnitelma 2009. 
14 Tolsan vesiosuuskunnan hallituksen kokouksen pöytäkirja 9.2.2009 
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Taulukko 5. Talousveden kulutusennusteet sisältäen hukkavedet. 

Vuosi Keskusta Veikkola YHT
m3/d m3/d m3/d

2010 4 100 900 5 000
2015 5 000 1 100 6 100
2020 5 600 1 200 6 800

 

Taulukossa 6 on esitetty ennustetut viemärivesimäärät vuosina 2010, 2015 ja 
2025. Ennusteiden perusteet on esitetty liitteessä A. 

Taulukko 6. Viemärivesimääräennusteet sisältäen vuotovedet. 

Vuosi Keskusta Veikkola YHT
m3/d m3/d m3/d

2010 5 700 1 100 6 800
2015 6 600 1 300 7 900
2020 7 200 1 400 8 600

 

5.3.2 Arvio nykyisten vesilähteiden riittävyydestä 

Kunnan vesihuoltolaitoksen vedenottamoiden maksimikapasiteetti nykytilan-
teessa on n. 2 500 m3/d. Espoon Vedeltä saadaan nykyisen sopimuksen mu-
kaan 2 385 m3/d keskustan verkkoon ja 360 m3/d Veikkolan verkkoon. Suo-
men Sokerilta voidaan ostaa sopimuksen mukaan 3 000 m3/d, josta nykyisin 
käytetään vain n. 10 %. Vesimäärät verkostoittain on esitetty taulukossa 7.  

Taulukko 7. Nykyisten sopimusten/lupien/antoisuuksien mukaiset maksimivesimäärät 

__________________________________________________________________ 
Keskustan vesijohtoverkosto  Veikkolan vesijohtoverkosto 
__________________________________________________________________ 

Meikon pintavesilaitos     2 000 m3/d  Veikkola I       400 m3/d 
Långvik       15 m3/d  Veikkola II       100 m3/d 
Suomen Sokeri 3 000 m3/d  Lapinkylä        150 m3/d 
Espoon Vesi  2 385 m3/d  Espoon Vesi       360 m3/d 
--------------------------------------- -------------------------------------------------- 
Yhteensä  7 400 m3/d             1 010 m3/d 
__________________________________________________________________ 

 

Keskustan alueella vettä riittää hyvin ennustetuilla vedenkulutuksilla vuonna 
2020, mutta Veikkolaan tarvitaan lisää vettä jo vuonna 2013.  
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5.3.3 Arvio runkovesijohtojen kapasiteetista 

Runkovesijohtojen kapasiteettitarkastelut on esitetty liitteessä B. Alle on koot-
tu arviot putkien kapasiteettien riittävyydestä. 

Keskustan runkovesijohdot (Luoma ja Sarvvik) 

Keskustaan johtavien runkoputkien kapasiteetti riittää vuorokausitasolla myös 
vuoden 2020 ennustetulla maksimivedenkulutuksella. Maksimitunnin vesi-
määrää ei voida johtaa nykyisiä yhteyksiä pitkin, mutta vesisäiliötilavuutta li-
säämällä hoidetaan hetkittäiset kulutushuiput (ks. kohta 5.3.4 Arvio säiliötila-
vuuden riittävyydestä). 

Veikkolan runkovesijohto ja Brobackan pumppaamo (Espoo) 

Toukokuussa 2009 vettä aletaan syöttää Espoosta Veikkolaan olemassa ole-
vaa yhteyttä pitkin. Yhteydestä on tehty toiminnallinen tarkastelu15, jonka 
mukaan vettä voidaan johtaa Veikkolaan 0 … 430 m3/d riippuen matkalla si-
jaitsevan Espoon Kolmperän kulutuksesta. 

Nykytilanteen normaalipäivänä putken kapasiteetti riittää, mutta maksimiti-
lanteessa painehäviöt putkiosuudella kasvavat suuriksi, eikä pumppauskapasi-
teettikaan riitä. Myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen yhteys on ahdas. Toi-
minnallisen tarkastelun mukaan tarvitaan uusi paineenkorotusasema vuoteen 
2011 mennessä. Vesihuollon varmistamiseksi myös poikkeuksellisen suurissa 
kulutustilanteissa ei uusi paineenkorotusasemakaan riitä, vaan tarvitaan ko-
konaan uusi yhteys.  

Osuuskuntien runkojohdot 

Osuuskuntien runkojohdot on mitoitettu ennustettua vedenkäyttöä vastaavik-
si, joten ylimääräistä kapasiteettia ei osuuskuntien vesijohtoverkoissa juuri 
ole. Moni vesiosuuskunta sijaitsee verkostojen laidoilla ja liian väljä verkosto 
aiheuttaisi veden laadussa ongelmia pitkien viipymien takia. 

5.3.4 Arvio vesisäiliötilavuuden riittävyydestä 

Vesisäiliön kapasiteettien tulee olla riittävä kulutusvaihteluiden tasaukseen, 
käyttöhäiriöihin ja sammutusvesitarpeisiin. Kirkkonummen keskustan ylä-
vesisäiliön hyötytilavuus on 1000 m3 ja Veikkolan 500 m3.  

Nykyisin vesisäiliöihin mahtuu Keskustan alueella n. 25 % keskimääräisestä 
vuorokauden vedenkulutuksesta ja Veikkolassa n. 70 %. Jos tulevaisuuden 
ennusteet toteutuvat on vuonna 2020 nykyisillä säiliötilavuuksilla osuudet 
keskustassa alle 20 % ja Veikkolassa alle 45 %.  

Jo nykytilanteessa keskustan säiliötilavuus on riittämätön toimintavarmuuden 
kannalta. Jos veden huippukulutuksen aikana sattuu häiriötilanne, säiliön ve-
simäärä ei riitä kuin muutamaksi tunniksi. Veikkolan osalta tilanne on koh-
tuullinen myös vuoden 2020 ennustetuilla vedenkulutuksilla. 

5.3.5 Siirtoviemärien kapasiteettitarkastelu  

Kirkkonummen pääsiirtoviemärilinjat johtavat viemärivedet keskustasta ja 
Veikkolasta Espoon Veden viemäriverkostoon ja edelleen Suomenojan puhdis-
tamolle. Kapasiteettitarkastelut on esitetty liitteessä B ja alle on koottu arviot 
kapasiteettien riittävyydestä. 

                                           
15 FCG Planeko Oy (2008) Talousveden osto Veikkolan verkostoon, Toiminnallinen tarkastelu 
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Keskustan siirtoviemäri 

Ennustettu maksimitilanteen viemärivesimäärä voidaan johtaa siirtoviemäriä 
pitkin vuoden 2020 tilanteessakin.   

Veikkolan siirtoviemäri 

Siirtoviemärin kapasiteetti riittää vuoden 2020 ennustetulla maksimivuoro-
kausivirtaamalla, mutta ennustetun hetkellisen huippuvirtaaman aikana put-
ken kapasiteetti ei riitä. Pumppaamojen (Veikkola, Kuusela ja Hauklampi) ny-
kyiset toimintapisteet ylittyvät jo vuoden 2010 ennustetun maksimitunnin ai-
kana.  

5.4 Suunnitelmat ja selvitykset 

Vesihuoltoon liittyviä lakisääteisiä suunnitelmia on kehittämissuunnitelman li-
säksi sammutusvesisuunnitelma ja valmiussuunnitelma.16 

Pelastuslaki velvoittaa kunnan huolehtimaan alueellaan sammutusveden jär-
jestämisestä. Käytännössä sammutusvesisuunnitelman laatii Länsi-
Uudenmaan pelastuslaitos yhteistyössä alueen kuntien ja vesihuoltolaitosten 
kanssa. Sammutusvesisuunnitelmaa päivitetään parhaillaan ja sen on tarkoi-
tus valmistua vuoden 2009 aikana. Kunnan vesihuoltolaitos selvittää verkos-
tojen kapasiteetit sammutusvedenhankintaa varten eri osissa kuntaa. Tulevai-
suuden sammutusveden riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon uusien 
asemakaava-alueiden ja teollisuuden sijoittuminen. Vesihuoltolaitos päivittää 
sammutusvesisuunnitelmaa varten kunnan alueen maanalaisten ja maanpääl-
listen palopostien tiedot. Lisäksi sammutusvesisuunnitelmassa on hyvä sopia, 
kuka kustantaa sammutusvedenoton rakenteet.  

Kunta on velvollinen laatimaan valmiussuunnitelman kaikille toimialoilleen. 
Käytännössä vesihuoltoon liittyvän osuuden toteuttaa kunnan vesihuoltolaitos. 
Suunnitelma ei ole julkinen. Kunnan vesihuoltolaitos päivittää varautumis-
suunnitelmansa vuonna 2009. Suunnitelma sisältää vesihuollon valmiussuun-
nittelun sekä normaaliolojen varautumissuunnittelun eli toimintaan liittyvien 
riskien kartoituksen ja varautumistoimenpiteet.  

Vesijohtoverkostosta on suunnitelmissa tehdä laskennallinen verkostomalli, 
jolla voidaan tarkastella verkoston nykytoimintaa sekä ennakoida verkoston 
toimintavarmuutta ja kapasiteettia tulevaisuudessa. Laskennallinen malli on 
hyvä työkalu myös sammutusvesisuunnitelman laadinnassa. 

                                           
16 Maa- ja metsätalousministeriö, Huoltovarmuuskeskus ja Suomen Ympäristökeskus (2006) Vesihuollon erityistilanteet ja niihin varautuminen, 
Ympäristöopas 128 
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5.5 Vesihuoltolaitosten kehittämistoimenpiteet 

5.5.1 Kehittämistarpeet 

Koska kunnassa on useita vesiosuuskuntia ja painetta uusien vesiosuuskunti-
en perustamiselle, yhteistyöhön kunnan vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskun-
tien välillä on panostettava nykyistä enemmän. Vesiosuuskunnat hoitavat ve-
sihuoltolaitostoimintaa usein ilman ammattitaitoista henkilökuntaa. Ve-
siosuuskunnat tarvitsevat asiantuntija-apua sekä rakentamis- ja käyttöönot-
tovaiheessa että käyttö- ja ylläpitovaiheen aikana. Asiantuntija-apua tarjo-
taan kunnan vesihuoltolaitokselta, mutta yhteistyötä myös vesiosuuskuntien 
välillä tulisi lisätä. Säännölliset yhteistyöpalaverit ajankohtaisista asioista aloi-
tetaan ja järjestäjänä toimii kunnan vesihuoltolaitos. 

Hulevesijärjestelmistä vastaaminen on nykyisin jakautunut niin, että kunnal-
listekniikan tulosyksikkö vastaa avojärjestelmistä ja kunnan vesihuoltolaitos 
vastaa putkitetuista sadevesiviemäreistä. Yhteinen näkemys asiasta on, että 
hulevesijärjestelmää kehitetään kohti luonnonmukaisempia järjestelmiä. Avo-
ojien ja kosteikkojen määrää lisätään ja viemäröinti keskitetään vain välttä-
mättömille alueille. Yhteistyötä on kehitettävä jatkossa ja kehityshankkeeseen 
nimetään työryhmä, jossa on edustajia kunnan vesihuoltolaitokselta, kunnal-
listekniikan tulosyksiköstä ja kaavoituksesta. 

Kunnan vesihuoltolaitos 

Kunnan vesihuoltolaitoksella tärkeimmät kehittämistarpeet liittyvät talousve-
den riittävyyteen ja toimintavarmuuteen. Jos kaikille edellä esitetyille kehit-
tämistarvealueille perustetaan vesiosuuskunta ja vedenkulutusennusteet to-
teutuvat, tarvitaan jo vuonna 2013 Espoon Vedeltä lisää vettä Veikkolan alu-
eelle. Myös keskustan alueelle johdettavan vesimäärän sekä toimitettavan jä-
tevesimäärien lisäämisestä on neuvoteltava Espoon Veden kanssa. 

Toimintavarmuuden kannalta tärkein investointi on uusi yhteys Veikkolasta 
Espooseen. Myös Espoon puolella putki on liian pieni, joten uuden yhteyden 
rakentaminen vaatii alueellista yhteistyötä. 

Vesisäiliötilavuutta on keskustan alueella vähän, ja toimintavarmuuden paran-
tamiseksi säiliötilavuutta tarvitaan lisää jo nykyisillä vedenkulutusmäärillä. 
Säiliötilavuutta tarvitaan lisää vähintään 1 000 m3.  

Suuri osa keskustan vesijohdoista saavuttaa saneerausikänsä 2020-luvulla. 
Saneeraussuunnittelun yhteydessä kannattaa arvioida putkien kapasiteetin 
riittävyys tulevaisuuden ennustetuilla vedenkulutuksilla. Sekä rakennettavan 
vesisäiliötilavuuden että verkoston kapasiteetin riittävyyden arvioimiseen saa-
daan tarkempaa tietoa laskennallisen mallin avulla. 

Vuotovesien osuutta Kirkkonummen viemäriverkostossa on vähennettävä. 
Viemäriverkoston saneeraustarpeet kartoitetaan laatimalla saneerausohjelma, 
joka on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2020 mennessä. Kiireellisin saneeraustar-
ve on Veikkolasta Espooseen johtavan siirtoviemärin pumppaamoilla, jotka on 
saneerattava ennen kuin uudet rakenteilla olevat verkostot otetaan käyttöön. 
Tulevaisuuden liittyjäennusteiden toteutuessa tarvitaan pumppaamoiden yh-
teyteen myös altaita huippuvirtaamien tasaamiseen.  

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien kunnostus aiheuttaa myös vesihuol-
tolaitokselle toimenpiteitä. Umpi- ja sakokaivolietteiden määrä kasvaa vuoden 
2013 loppuun mennessä, ja uusi lieteasema tarvitaan eteläiselle Kirkkonum-
melle. Lieteaseman mitoitus tulee suunnitella yhteistyössä ympäristönsuojelu-
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yksikön ja kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa. Ennen aseman rakentamista 
varmistetaan, ettei lietteen lisääntyvä johtaminen aiheuta Espoon viemäristön 
käyttöiän lyhentymistä eikä hajuhaittoja Espoossa. 

Vesiosuuskunnat 

Tärkein kehittämistarve vesiosuuskuntien toiminnassa on toimivien rutiinien 
luominen verkoston käyttöönottoon sekä käyttö- ja ylläpitovaiheeseen. Häiriö-
tilanteita varten on tehtävä ohjeet ja sovittava päivystyksen järjestämisestä. 
Vesiosuuskunnat ovat velvoitettuja laatimaan myös talousveden valvontatut-
kimusohjelman terveysvalvonnan avustuksella. 

Vesiosuuskunnissa tulisi olla nimettynä hallituksen lisäksi vesihuoltolaitostoi-
minnasta vastaava henkilö, joka vastaa verkostojen ylläpito- ja korjaustöistä 
ja asioi kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa käyttöön liittyvissä asioissa sekä 
häiriötilanteissa. Vesilaitostoiminnasta vastaavan henkilön tulisi suorittaa ta-
lousvesihygieeninen osaamistesti, ns. ”vesihygieniapassi”. Vesihygieniapassin 
suoritusvelvoitteesta on säädetty terveydensuojelulaissa. Osaamistestin kou-
lutus antaa hyvän yleiskuvan vedentoimittajan vastuista ja veden laadusta 
huolehtimisesta jakeluverkostossa; myös korjausten yhteydessä. Lisäksi ve-
siosuuskunnan on tarpeen nimetä laskutuksesta ja asiakassuhteista vastaava 
henkilö. Teknisesti vaativin vaihe vesiosuuskunnalle on verkoston rakennus-
työ. Rakennustyön valvojaksi on suositeltavaa palkata ammattilainen. 

Asiantuntija-apua vesiosuuskunnat saavat kunnan vesihuoltolaitokselta sekä 
esimerkiksi liittymällä Vesi- ja Viemärilaitos (VVY) ry:n jäseneksi. 

Nykyisistä vesiosuuskunnista Solbacka, Luoma ja Tolsa ovat ilmoittaneet ha-
lukkuudesta siirtää osuuskuntien verkostot kunnan vesihuoltolaitoksen vas-
tuulle ja omistukseen, kun osuuskunta on rakentanut verkostot ja on velaton. 
Luovutusneuvottelut tulee aloittaa hyvissä ajoin. 

Kehittämistarpeiden perusteella on tehty alustava toimenpideohjelma, joka on 
esitetty kappaleessa 5.5.2. 
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5.5.2 Toimenpideohjelmat 

Suunnitteilla/rakenteilla olevat verkostolaajennukset 

Kunnan vesihuoltolaitos on taloussuunnitelmassaan varautunut verkostolaa-
jennuksiin asemakaava-alueilla, jotka on suunnitteilla toteuttaa vuosina 2010 
– 2013 (Taulukko 8). Toteutus vahvistuu vuosittain budjetin hyväksymisen 
myötä. Alueet on esitetty yhdessä kehittämistarvealueiden kanssa piirustuk-
sessa 12. 

Taulukko 8. Kunnan vesihuoltolaitoksen verkostolaajennukset 

Alue Aikataulu  
(aloitusvuosi) 

Sepänkannas III       2010  

Laajakallion radanvarsi 2011 

Jorvaksen mylly  2010  

Jorvaksen kolmio       2012 

Keski-Jorvas 2012 – 2013 

Jorvas vähittäiskauppa  2013 

Kantvik eteläsatama  2013  

Merikantvik, Vaihe 1       2013 

Masala, Ratavalli  2010  

Masala, Tinanpuisto 2012 – 2013 

Sarvik vaihe 1 2011 – 2013     

Sarvik vaihe 2       2013 

Sarvik vaihe 3      2010 

Veikkolan Suonsyrjä 2010 

Veklahti – Svartvik *) 2010 – 2013 

Haapajärvi *) 2011 

Sundet III **) 2013  

Kiilakallio **) 2010 – 2012 

Ravalsin länsilaita 2011 – 2012 
*) ei asemakaava-alueita 
**) ei taloussuunnitelmassa; maankäyttösopimukset 

Muut kehittämistarpeet on esitetty taulukossa 9. 
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Taulukko 9. Toimenpideohjelma 2009–2020 

Kehittämistarve Toimenpide Aikataulu 

Yhteistoiminta 
Yhteistyö vesiosuuskuntien 
ja kunnan vesihuoltolaitok-
sen välillä 

Säännölliset yhteistyöpalaverit 1-2 ker-
taa vuodessa 

2009 -> 

Kiinteistönomistajien tiedo-
tus tulevista verkostoalueis-
ta  

Kehittämissuunnitelman esittely 2009 

Hulevesijärjestelmän kehitys Kehityspalaveri kunnan kaavoituksen, 
kunnallistekniikan sekä vesihuoltolai-
toksen kanssa 

2009 

Kunnan vesihuoltolaitoksen vastuut 
Uusi yhteys Veikkolaan 2011 

Lapinkylän vedenottamon puhdistus-
prosessin toteutus 

2011 

Vedenjakelun toimintavar-
muuden parantaminen 

Vesisäiliötilavuuden lisääminen keskus-
tan alueella 

2013–2015 

Jätevedenpumppaamoiden pumppaus-
kapasiteetin lisäys ja tasausaltaiden 
toteutus Veikkolan siirtolinjalla 

2010–2013 Viemäriverkoston toiminnan 
parantaminen 

Verkostojen saneerausohjelman laadin-
ta ja käyttöönotto 

2010–2020 

Sammutusvesisuunnitelman laadintaan 
osallistuminen 

2009 

Varautumissuunnitelman päivitys  2009 

Vesijohtoverkon mallinnus 2009 

Tehtävät/teetettävät suun-
nitelmat 

Talousveden valvontatutkimusohjelman 
päivitys 

2010 

Varautuminen asemakaava-
alueiden ulkopuolisten kiin-
teistöjen jätevesijärjestel-
mien kunnostukseen  

Lietteen vastaanottoaseman rakenta-
minen eteläiselle Kirkkonummelle 

2011–2013 

Kiinteistönomistajien tiedo-
tus tulevista verkostoalueis-
ta  

Tiedotus liittymismahdollisuudesta, kun 
verkosto valmistuu 

2009–2020 

Vesiosuuskuntien vastuut 
Tiedonkulun selkeyttäminen Vesihuoltotoiminnasta vastaavan hen-

kilön nimeäminen 
2009 

Ohjeistus häiriötilanteiden varalle 2009–2010 

Päivystyksen järjestäminen 2009 

Talousveden valvontatutkimusohjelman 
laatiminen 

2009 

Toimintavarmuuden paran-
taminen ja suunnitelmat 

Vesihuoltotoiminnasta vastaavan hen-
kilön koulutus, ”vesihygieniapassi” 

2009 

Verkostojen ylläpitovastuu Verkoston luovutusneuvottelujen käyn-
nistäminen kunnan vesihuoltolaitoksen 
kanssa 

2014–2020 
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6 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Veikkolan verkosto laajenee lähivuosina ja yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin 
pumppauskapasiteettien lisäykset sekä tasausaltaat jätevedenpumppaamoi-
den yhteyteen ovat välttämättömiä Veikkolan vesihuollon turvaamiseksi. Vesi-
säiliötilavuuden lisääminen keskustan verkostoon parantaa vesihuollon toi-
mintavarmuutta häiriötilanteiden aikana.  

Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentuminen uusille asemakaa-
va-alueille tukee elinkeinoelämän kehittymistä etenkin Strömsbyn, Kiilakallion 
ja Jorvaksen kaupan alueilla. Vehklahti-Svartvikin-Aavarannan ja Lapinkylän 
alueiden vesihuollon toteuttaminen on ympäristönsuojelullisista syistä tär-
keimpiä, koska keskitetyn vesihuollon toteutus lisää järvien virkistyskäyttöä ja 
osa alueista sijaitsee merkittävillä pohjavesialueilla. 

Kaikilla kehittämistarvealueilla asutus on riittävän tiivistä, jotta vesiosuuskun-
tavetoinen yhteisen vesihuollon toteutus olisi kilpailukykyinen vaihtoehto kiin-
teistökohtaisten jätevesijärjestelmien kunnostukselle. Kiinteistökohtaisen jä-
tevesijärjestelmän saneerauksen kustannukset ovat viime vuosina olleet ra-
kennustöineen keskimäärin 8 000 € (+ alv 22 %). Lisäksi erityisesti umpisäili-
öiden tyhjennyksistä aiheutuu suuria käyttökustannuksia. Vesiosuuskunnan 
toimesta rakennettavien verkostojen kustannukset riippuvat lähinnä kiinteis-
töjen välimatkoista, liittyjämäärästä sekä maasto-olosuhteista. Kirkkonum-
mella mäkinen ja kallioinen maasto on yleistä, mikä nostaa kustannuksia. 

Toimintavarmuuden kannalta keskitetty vesihuolto on kiinteistökohtaisia jär-
jestelmiä parempi. Lisäksi keskitetty vesihuolto on vaivattomampaa kiinteis-
tönomistajan kannalta. Kiinteistökohtaisista järjestelmien jatkuvan ylläpidon 
lisäksi järjestelmät täytyy uusia arviolta 20 vuoden välein. Vaikka vesiosuus-
kunnilla ei yleensä ole ammattihenkilökuntaa, saadaan palveluita ostettua 
ammattitaitoisilta yrityksiltä tai kunnan vesihuoltolaitokselta yksittäistä kiin-
teistöä paremmin.  

Keskitetty vesihuolto on usein parempi vaihtoehto myös terveydellisistä syis-
tä. Vesihuoltolaitokset valvovat jakamansa talousveden laatua säännöllisesti 
näytteenotolla, kun taas kiinteistökohtaisten kaivovesien laatu voi olla jopa 
terveysriski. 

Vesiosuuskunnat edesauttavat toiminnallaan alueen kehitystä, vaikkakaan 
suurimmalla osalla tässä suunnitelmassa esitetyistä kehittämistarvealueista 
keskitetty vesihuolto ei lisää rakentamisoikeutta. Mikäli vesihuollon rakenta-
minen aiheuttaa merkittävää rakentamispainetta, tulee rakentamismahdolli-
suudet selvittää asema- tai osayleiskaavoituksella. 

Ei ole todennäköistä, että kaikilla kehittämistarvealueilla vesiosuuskuntahanke 
käynnistyy, mutta jos 17 vesiosuuskuntahanketta alkaa lähivuosina Kirk-
konummen kunnan alueella, tarvitaan lisää kunnan henkilöstöä vesiosuuskun-
tahankkeiden tukemiseen. 

Toimintavarmuus ja kustannustehokkuus ovat usein parempia suurilla laitok-
silla, joten vesiosuuskunnalle on usein kannattavaa luovuttaa verkostot kun-
nan vesihuoltolaitoksen omistukseen ja ylläpidettäväksi.  
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7 TIEDOTTAMINEN JA TOTEUTUKSEN SEURANTA 

7.1 Tiedottaminen kehittämissuunnitelmasta 

Kehittämissuunnitelmasta pyydetään lausuntoja ja samalla se laitetaan kunta-
laisten nähtäville. Kunnanhallituksen hyväksyttyä kehittämissuunnitelman, se 
tallennetaan luettavaksi kunnan kotisivuille.  

7.2 Toimenpideohjelman päivittäminen 

Vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpideohjelma ulottuu vuoteen 2020 
asti. Kehittämissuunnitelma tarkistetaan vähintään neljän vuoden välein (val-
tuustokausittain), joten loppuvuosien toimenpiteet saattavat muuttua paljon-
kin ajantasaistamisen yhteydessä.  

7.3 Toteutuksen seuranta 

Vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpideohjelman toteutumista punni-
taan kerran vuodessa kunnan eri vastuualueiden kesken järjestettävissä kes-
kustelutilaisuuksissa. Vastuu kokoon kutsumisesta on kunnan vesihuoltopääl-
liköllä. 
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