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Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen
Tekn.ltk 13 § 19.2.2013

Kärkölän Veden nykyiset toiminta-alueet Järvelässä, Kirkonkylässä ja
Lappilassa ovat olleet voimassa 1.8.2002 lähtien.
Toiminta-aluetta on laajennettu 2004 Tolkon alueella, Lappilan Koulunmäen alueella ja Kirkonkylän Supantien alueella.
Vuoden 2004 jälkeen vesihuolto ja erityisesti viemäriverkostoa on laajennettu Lappilassa Juholanmäellä, Lappilinnanmäellä ja Vellinginmäellä, Hiidenmäen alueella, Pihatien ja Töyrytien alueella ja Lautatarha –Korinlähde alueella.
Toiminta-alueet on tarkoituksenmukaista määrittää uudelleen runsaiden laajennusten vuoksi ja siksi että haja-asutusalueiden vesihuollon
kehittäminen edellyttää selkeää pysyvää kannanottoa vesihuoltolaitoksen verkoston tulevista laajennuksista.
Haja-asutusalueella on mahdollista ja usein taloudellisestikin järkevää
muodostaa myös omia vesiosuuskuntia.
Jätevesien käsittelyn suhteen on useitakin toimivia kiinteistökohtaisia
malleja mutta erityisesti pohjavesialueilla mahdollisuudet rajoittuvat
umpisäiliöön ja kunnalliseen viemäriverkostoon.
Vesihuoltolain 119/2001 8§ mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueet ja tarvittaessa
muuttaa toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai vesihuoltolaitosta kuultuaan.
Toiminta-alueen tulee olla sellainen että vesilaitoksen voidaan katsoa
kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.
Toiminta-alueiden hyväksyminen on osa vesihuoltolaitoksen suunnitelmallista kehittämistä.
Kunnan alueella toimii yksi vesihuoltolaitos eikä vesiosuuskuntia ole
perustettu tai perusteilla.
Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee vesihuollon tarpeet
huomioiden määrittää alueet jotka on saatettava laitoksen vesijohtoverkoston piiriin ja alueet jotka on saatettava laitoksen viemäriverkoston piiriin.
Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen
aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.
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Tästä seuraa myös velvoite joka edellyttää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevia kiinteistöjä liittymään olemassa olevaan tai rakentuvan laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.
Liitteenä 4/13 on liitteenä toiminta-aluekartat ja yleiskartta koko kunnan ehdotetusta vesihuollon toiminta-alueesta.
Valmistelija:
Kunnaninsinööri.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen toiminta-alueista ja päättää
asettaa liitteenä 4/13 olevat Järvelän, Kirkonkylän, Lappilan ja Lautatarha-Korinlähteen sekä Marttilan toiminta-aluekartat kiinteistönomistajien ja haltijoiden nähtäville 30 vrk ajaksi, sekä pyytää niistä lausunnot Hämeen ympäristökeskukselta ja Kärkölän ympäristölautakunnalta.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin toiminta-alueehdotukseen tehtävin lisäyksin:
Lappilan urheilukentänmäen asutusalue lisätään vesihuollon toimintaalue-ehdotukseen myös viemäröinnin osalta. Ohjeelliseksi toteuttamisvuodeksi merkitään 2015 – 2020.
Marttilan Santalantien alue maantien 295 molemmin puolin lisätään
vesihuollon toiminta-alue-ehdotukseen vesi- ja viemärihuollon osalta.
Ohjeellinen toteuttamisvuosi 2015-2020
______________
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