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32 § VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 
2012 – 2017 

 
Kh 85 § 
29.5.2012  Vesihuoltolain 5 §:n mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alu-

eellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteuttami-
seksi. Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuulli-
sin kustannuksin on saatavissa riittävästi talousvettä ja jätevesien 
käsittely on hoidettu asianmukaisella tavalla. 

 
  Kunnan tulee laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuol-

lon kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelma ei ole kuntaa tai 
muita tahoja sitova oikeusvaikutteinen suunnitteluväline, vaan vesi-
huollon tavoitteita määrittelevä asiakirja. Vesihuollon kehittämis-
suunnitelma on lain perustelujen mukaisesti tarkoitettu joustavaksi 
kunnan vesihuollon suunnittelun välineeksi. Sen sisältö ja tarkkuus 
riippuvat kunkin kunnan tarpeista. Suunnitelmassa on tarpeen osoit-
taa alueet, jotka on tarkoitus sisällyttää vesihuoltolaitosten toiminta-
alueisiin. Suunnitelmasta on siten syytä ilmetä, mitkä kunnan alueet 
on tarkoitus saattaa vesihuoltolaitosten vesijohto- ja viemäriverkos-
tojen piiriin sekä millä aikataululla toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa. 

 
  Erityistä huomiota on kiinnitetty vesihuollon kehittämiseen ja järjes-

tämiseen nykyisten vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden välittömäs-
sä läheisyydessä. Vesihuollon kehittämissuunnitelma perustuu asu-
kaskyselyyn. Vesihuollon kehittämisalueisiin on otettu mukaan myös 
alueet, jotka olisi hyvä saada keskitetyn viemäröinnin piiriin ympäris-
tönsuojelullisista tai maankäytöllisistä syistä.  

 
  Kehittämissuunnitelma viestii nykyisille ja tuleville asukkaille, miten 

kunnassa suhtaudutaan vesihuollon kehittämiseen ja hoidetaan ve-
sihuoltoasioita. Vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen tulee 
sovittaa yhteen kunnan maankäytön suunnittelun kanssa.  

 
  Vesihuollon toimintavarmuuden ja poikkeustilanteisiin varautumisen 

parantamiseksi, pohjavesi- tai tekopohjavesivarojen käytön lisäämi-
seksi ja kuntien raja-alueiden vesihuollon kehittämiseksi on myös 
naapurikuntien tarpeet otettu huomioon. 

 
  Kehittämissuunnitelmassa on tarkasteltu myös vesihuoltolaitosten 

toiminta-alueiden ulkopuolelle jäävien haja-asutusalueiden vesihuol-
lon ongelmia ja kehittämistarpeita. Vesihuollon toiminta-alueiden ul-
kopuolelle jäävien kiinteistöjen vesihuolto on järjestettävä kiinteistö-
kohtaisin ratkaisuin. 

 
  Vesihuoltohankkeiden toteutusjärjestys sekä suuntaa-antava aika-

taulu kertovat asukkaille vesihuollon tulevasta kehittymisestä. Kiin-
teistönomistajien päätöksenteko valittavien vesihuoltoratkaisujen vä-
lillä helpottuu ja näin vältytään turhilta investoinneilta. 
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  Kehittämissuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon alueelliset 

ja seudulliset vesihuollon yleis- ja kehittämissuunnitelmat, tervey-
densuojelu- ja jätehuoltomääräykset, kunnan rakennusjärjestys, 
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, vesihuoltolaitosten toiminta-
alueet ja kunnan asemakaava-alueet. 

 
  Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 11.1. - 10.2.2012 teknisen toi-

men neuvonnassa Kanttilassa ja kaupungin verkkosivuilla. Lausun-
not on pyydetty alueella toimivilta vesiosuuskunnilta, Pieksämäen 
Vedeltä, naapurikunnilta, rakennuslautakunnalta, Keski-Savon ym-
päristötoimelta, Etelä-Savon ELY-keskukselta. Liitteenä nro 1 on tii-
vistelmä suunnitelmasta sekä vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin. 

   
  Valmistelija tekninen johtaja Tapani Mähönen puh. 044 588 3222 
 
  Ehdotus: (apulaiskaupunginjohtaja) 
  Kaupunginhallitus päättää esittää vesihuollon kehittämissuunnitel-

man vuosille 2012 – 2017 valtuuston hyväksyttäväksi liitteen nro 1 
mukaisesti. 

 
  Päätös: 
  Hyväksyttiin. 
 
  ________ 
 
Kv 32 § 
13.6.2012   Päätös: 
  Hyväksyttiin. 
 

 


