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HS-Veden toiminta-alueiden päivittäminen Hattulan kunnan alueella 

 

Taustaa 

 

HS-Vesi on loppuvuonna 2015 päättänyt antaa toiminta-alueensa kunnille toiminta-alueen 

muutosehdotuksen vuosittain. Hattulan kunnan alueelle on hyväksytty HS-Veden toiminta-alue 

viimeksi vuonna 2017. Muutostarpeita syntyy esim. uusien asemakaavojen mukaisen vesihuollon 

rakennuttua tai muutoin laitoksen verkoston laajennuttua tai supistuttua taikka alueen kiinteistöjen 

saatua vapautuksen vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen vuoksi. 

 

Lainsäädäntö (Vesihuoltolaki 119/2001)) 

 

7 § (22.8.2014/681) 

 

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet 

 

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen 

vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun 

yhdyskuntakehityksen vuoksi. 

 

8 § (22.8.2014/681) 

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen 

 

Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta 

vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, 

laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä 

laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen 

omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. 

 

Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että: 

 

1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja 

asianmukaisesti; ja 
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2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja 

tasapuolisiksi. 

 

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen 

määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on 

saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava 

tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle 

verkostojen piiriin. 

 

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat 

alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä 

on tiedotettava riittävässä laajuudessa. 

 

8 a § (22.8.2014/681) 

 

Vesihuollon turvaaminen toiminta-aluetta supistettaessa 

 

Tehdessään päätöksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistamisesta kunnan on samalla päätettävä, 

miten vesihuolto turvataan niillä laitoksen verkostoihin liitetyillä kiinteistöillä, jotka jäävät toiminta-alueen 

ulkopuolelle. 

 

9 § 

 

Vesihuollosta huolehtiminen 

 

Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti 8 

§:ssä tarkoitetun toiminta-alueen hyväksymispäätöksen mukaisesti. 
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HS-Veden tekemän toiminta-alueiden päivitysehdotuksen muodostamisperiaatteet 

 

•  Pohjana on nykyinen voimassaoleva toiminta-alue. 

•  Toiminta-aluetta laajennetaan siltä osin kuin vesihuollon runkoverkostoa on rakennettu 

esimerkiksi uudet asemakaava-alueet joihin on rakennettu vesihuolto kadunrakentamisen 

yhteydessä. 

•  Rajauksen periaatteena asemakaava-alueella on, että kaavatontti sisällytetään 

kokonaisuudessaan toiminta-alueeseen. Haja-asutusalueella rajaus on tehty siten, että 

toiminta-alueen rajaus on ulotettu ~100 metrin päähän runkoverkostosta, kuitenkin myös 

kiinteistön rajoja mahdollisuuksien mukaan mukaillen. 

•  Joitain teollisuusalueita/-kiinteistöjä ei ole otettu nyt eikä aiemmin hyväksytyissä toiminta-

alue ehdotuksissa mukaan toiminta-alueeseen siksi, että vesihuoltolain soveltamisala on 

pääsääntöisesti asutuksen vesihuolto sekä siihen vesihuollon kannalta rinnastuva 

elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan vesihuolto VHL (681/2014) 2 §. 

 

Esitettävät toiminta-alue muutokset 

 

•  Hattulassa:  

 

a. vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueeseen lisättäväksi Salimäentie 

Tanhuanpään alue, jonne on 2017 rakennettu vesihuolto ja pääosa kiinteistöistä on 

liittynyt verkostoon. 

b. poistettavaksi Pekolasta Keltomäen asuinalueelta (Keltokuja) jäteveden toiminta-

alueesta jätevesiverkoston ulkopuoliset alueet. 

c. poistettavaksi Pekolasta Kärjenmäen asuinalueen (Koivulanmäentie) vesijohdon ja 

jätevesiviemärin toiminta- alueesta. Alueella ei ole liittymishalukkuutta ja usea 

kiinteistö on saanut vapautuksen vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen 

vuoksi. 
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Liitekartat Esitys vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueeksi Hattulan alueella – 

Yleiskartta 

 

Esitys vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueeksi Salimäentien alueella 

Esitys vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueeksi Keltomäen alueella 

Esitys vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueeksi Kärjenmäen alueella 

 

 

 

 

  

Liitekarttojen merkkien selitykset: 

 

Vesijohdon toiminta-alue 

 

Jätevesiviemärin toiminta-alue 

 

Lisätään vesijohdon ja/tai jätevesiviemärin  

toiminta-alueeseen 

 

Poistetaan vesijohdon ja/tai jätevesiviemärin 

toiminta-alueesta 

 

 

 

 


