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Hollolan vesihuoltolaitos

VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteenso-
vittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen ja muutosten vaikutukset vesi-
huollolle ja toisaalta vesihuollon aiheuttamat reunaehdot.. Vesihuollon kannalta on pyrittävä
kehitykseen, jossa vesihuollon järjestämisen tai huolehtimisen tarve ei synny hallitsematto-
masti, vaan maankäytön ohjaamana strategisen yleiskaavan kautta.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen
vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi
(VHL 7 §). Lähtökohtana on, että kaikki asemakaava-alueet täyttävät nämä kriteerit1. Yhdyskuntajäte-
vesiasetuksen (888/2006) mukaisesti taajamat on sisällytettävä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
jätevesiviemäriverkoston piiriin. Asetus pohjautuu yhdyskuntajätevesidirektiiviin (91/271/ETY), jossa
taajamalla tarkoitetaan aluetta, jonka asukasvastineluku on vähintään 2000. Lisäksi on huomioitava
vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäris-
tösuojelulliset syyt sitä vaativat (VHL 6 §). Lainsäädännössä tai oikeuskäytännössä ei kuitenkaan ole
määritelty em. tarpeita tai syitä yksityiskohtaisemmin, jolloin ne tulee määritellä tapauskohtaisesti.

Vesihuoltolain uudistuksen2 yhtenä tarkoituksena on edistää toiminta-alueen ennakoivaa määrittelyä ja
alueidenkäytön suunnitelmallisuutta. Tässä tarkastelussa on pyritty määrittelemään, miten maankäytön
ja Hollolan strategisen yleiskaavan avulla voidaan ohjata tulevaa asutusta ja yhdyskuntakehitystä niin,
että ei hallitsemattomasti synny vesihuollon järjestämisen ja/tai huolehtimisen tarvetta.

Vesihuoltolain muutoksessa (681/2014) taajamalla tarkoitetaan aluetta, jolla asuu vähintään 200 asu-
kasta toisiaan lähellä olevissa rakennuksissa. Taajamaksi on määritelty tilastollinen taajama3, mikä vas-
taa Ympäristöhallinnon kehittämän YKR-aluejaon mukaista taajamaa. Tällä YKR-taajamalla ei kuiten-
kaan tarkoiteta yhdyskuntajätevesiasetuksen mukaista taajamaa. YKR-taajamasta on tehty myös tiheän
ja harvan taajaman määritelmät. Tiheän taajaman ns. rakennustiheys vastaa asemakaavoitetun alueen
tiheyttä. YKR-taajamat on määritelty kuitenkin ns. naapuriruutumenetelmällä 250 m ruutuina, jolloin se
on suuntaa-antava.

Liitekartalla 1 on esitetty Hollolan nykyinen vesihuollon toiminta-alue, YKR-taajama ja tiheä taajama,
enintään 200 m etäisyydellä toisistaan olevat asuinrakennusten alueet sekä niiden väestömäärä ja
asuinrakennusten suhteellinen tiheys. Tämä on YKR-taajamia selvästi tarkempi yhdyskuntakehityksen
tarkastelutapa. Alueet, joiden väestömäärä ylittää 200 asukasta, vastaa taajaman määritelmää.

Kartan perusteella voidaan havaita, että Hollolassa on nykyisen vesihuollon toiminta-alueen ja/tai vesi-
huoltoverkostojen ulkopuolella yli 200 asukkaan asuintihentymiä, joissa asuinrakennusten välinen etäi-
syys toisistaan on enintään 200 m. Tällaisia alueita ovat:

- Hämeenkosken taajama-alue (vesihuoltoverkostot pääosin rakennettu ja asemakaava-aluetta)
- Parinpelto (vesihuoltoverkostot pääosin rakennettu, osin myös asemakaava-aluetta)
- Krouvin alue (vesihuoltoverkostot rakennettu, asemakaava-aluetta)
- Heinlammin kyläalue (runkoviemärin varsialuetta, rakentamissuunnitelmat tehty, toteutus 2017-

2021?, ei ole YKR-taajamaa, jolloin kiinteistöillä ei ole liittymisvelvollisuutta, jos omat vesihuol-
tojärjestelmät ovat asianmukaisia, eikä tarvita lupamenettelyjä)

- Salpakankaan uudet asemakaava-alueet (Vanhatalonrinne ja Perhoslehto)
- Herralan laajennusalueet (samaa taajamaa koko Herralan kanssa)

1 Vesihuoltolakiopas 2015, Antti Belinskij, MMM
2 Laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014
3 HE 218/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, yksityiskohtaiset perustelut: Taajama
vastaa tilastollisen taajaman määritelmää vähintään 200 asukkaan rakennustihentymästä, jossa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä
suurempi. Tilastollisen taajaman määrittely pohjautuu yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) mukaiseen taajamarajaukseen. YKR-Rajaus perus-
tuu 250 x 250m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys.
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Alle 200 asukkaan asuinrakennusten tihentymiä on muodostunut myös tiiviiksi seuraaville alueille nykyi-
sen vesihuollon toiminta-alueen ja/tai vesihuoltoverkostojen ulkopuolella:

- Rekola (verkostot rakennettu, noin 90 asukasta)
- Ilmotuntien alue (talousveden laatuongelmia, 45 asukasta)
- Honkala (erittäin tiheään rakennettu alue, terveyden- ja ympäristönsuojelulliset syyt, noin 40

asukasta)
- Messilä (verkostot rakennettu Lahdesta Jalkarannan kautta, matkailukeskus, ei asukkaita)

Mikäli tarkastellaan laajempien, enintään 250 m (liitekartta 2) ja 300 m (liitekartta 3) etäisyydellä toi-
sistaan olevien asuinrakennusten alueita, voidaan kartoittaa mahdollisia tulevaisuuden yhdyskuntakehi-
tyksen tarvealueita, jos rakentaminen alueille lisääntyy nykyisestä. Alueita, joiden asuinrakennusten
välinen etäisyys on enintään 250 m ja asukasmäärä yli 100 ovat (edellä mainittujen lisäksi):

- Hangasmäki (300 m säteellä ylittää 200 asukkaan rajan selvästi, kun sisältää Rekolan)
- Lintumäentien alue (talousveden laatuongelmia, yhdysvesijohdon tarve alueelle, 300 m säteellä

ylittää 200 asukkaan rajan)
- Luhdantausta (300 m säteellä 132 asukasta, erillään oleva alue, ei ole YKR-taajamaa)

Jotta 200 metrin etäisyydellä toisistaan olevien asuinrakennusten alueet eivät kasvaisi hallitsematto-
masti taajamiksi, tulisi kiinteistöjen koon olla laskennallisesti yli 40 000 m³ (4 ha). Tällöinkin varsinai-
nen rakennuspaikka voi vielä sijaita mahdollisesti alle 200 m päässä naapuriasuinrakennuksesta, jolloin
se tulisi taajamatarkastelussa otetuksi huomioon.

Useiden kuntien rakentamismääräyksissä on määritelty, että kiinteistön/rakennuspaikan tulee olla pinta-
alaltaan vähintään 5 000 m² (0,5 ha), jos kiinteistöä ei liitetä vesi- ja viemäriverkostoon. Useiden vie-
rekkäisten alle 0,5 ha asuinrakennustonttien kiinteistökohtainen jätevesien käsittely voi aiheuttaa ter-
veyden- ja ympäristönsuojelullisia haittoja esim. talousvesikaivojen hygieenisiä laatuongelmia ja haju-
haittoja.

Em. tarkastelujen perusteella vesihuollon järjestämisen reunaehtoja tulisi maankäytöllä ohjata ennen
kaikkea alueelle sijoittuvan rakennusten yhteismäärän ja keskinäisen etäisyyden kautta. Tällöin uusia
rakennuspaikkoja ei tulisi enää sallia haja-asutusalueille, jotka lähenevät tässä tarkastelussa esitettyä
tarkempaa taajamamääritelmää, jos strategisessa yleiskaavassa alueelle ei haluta osoittaa taajama-
maista asutusta. Vesihuoltoverkostojen ulkopuolelle rakennettavan kiinteistön tontin tulee olla pinta-
alaltaan riittävän suuri (vähintään 0,5 ha), jotta sieltä on saatavissa riittävästi hyvälaatuista talousvettä
ja toisaalta jätevedet pystytään käsittelemään asianmukaisesti.
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