
   
   
  
   
 

   

 
 
 

 
Janakkalan Veden vesihuollon toiminta-alueen päivitys 

 
 
Vesihuollon toiminta-alueet on päivitetty Janakkalassa edellisen kerran vuonna 2003. Toiminta- 
alueet on tarkoitus päivittää vastaamaan vuoden 2003 jälkeen toteutunutta ja suunniteltua  
maankäyttöä ja yhdyskuntakehitystä. 
 
Tällä hetkellä voimassa oleviin toiminta-alueisiin lisättävät alueet eritellään tarkemmin tässä doku-
mentissa 
 
 
Janakkalan Veden talousveden jakelun uudet toiminta-alueet 
 
Harviala:  
 
Harviala ei kuulunut aiemmin talousveden toiminta-alueeseen. Esitetty toiminta-alue kattaa jo  
rakennetut Harvialan kaava-alueen, Harvialan kartano-alueen sekä Harvialan koulun alueen  
toiminta-aluekartan mukaisesti.  
 
Lähitulevaisuudessa tavoitteena on liittää myös Harvialan kartanoalueen uusi kaava-alue toiminta-
alueeseen, kun alueen vesihuolto on rakennettu. 
 
Turenki:  
 
Toiminta-alue on laajennettu kattamaan kaava-alueet, joille vesihuolto on jo rakennettu. 
 
Lähitulevaisuudessa tavoitteena on liittää toiminta-alueeseen myös loput Ilveslinnan alueen kaava-
alueesta, Moision kaava-alue sekä Hopealahden kaava-alue. 
 
Rastikangas:  
 
Toiminta-alue on laajennettu kattamaan ne kaava-alueet, joille vesihuolto on jo rakennettu. 
 
Lähitulevaisuudessa tavoitteena on liittää myös loput Rastikangas 13 kaavan mukaisesta alueesta 
toiminta-alueeseen, kun kaavan vesihuolto on rakennettu. 
 
Nuoliala:  
 
Toiminta-alueeseen ei esitetä muutoksia. 
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Kirkonkylä:  
 
Aluetta on laajennettu Rantalahdentien alueella mukaan lukien Rantalahden leirikeskus,  
osa Massentien alueesta sekä Hakoistentie 373. Nämä kiinteistöt on liitetty jo aiemmin  
Janakkalan Veden vesijohtoverkostoon. 
 
Matinvuori:  
 
Toiminta-alueella ei ollut aiemmin talousveden jakelun toiminta-aluetta. Esitetty alue kattaa  
kiinteistöt, jotka on liitetty Janakkalan Veden vesijohtoon jo aiemmin. 
 
Leppäkoski:  
 
Toiminta-alue on laajennettu kattamaan Stoltinkorven kaava-alue. Lisäksi aluetta on laajennettu 
toiminta-aluekartan mukaisesti koskemaan laajemmin Sipiläntien, Polttajantien, Jussintien sekä 
Leppäkoskentie 550–623 alueiden kiinteistöjä. Nämä kiinteistöt on liitetty jo aiemmin Janakkalan 
Veden vesijohtoverkostoon.  
 
Tervakoski:  
 
Toiminta-alue on laajennettu kattamaan kaava-alueet, joille vesihuolto on jo rakennettu. Lisäksi  
toiminta-aluetta on laajennettu kartan mukaisesti koskemaan laajemmin Lautamäentien, Tatuntien 
ja Marjumäentien alueen kiinteistöjä. Nämä kiinteistöt on liitetty jo aiemmin Janakkalan Veden vesi-
johtoverkostoon. 
 
Lähitulevaisuudessa tavoitteena on liittää toiminta-alueeseen Kettukallion aluetta nykyistä laajem-
min sekä Vähikkäläntie 22a kiinteistö.   
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Janakkalan Veden jäteveden viemäröinnin uudet toiminta-alueet 
 
Harviala:  
 
Harvialassa ei ollut aiemmin jäteveden viemäröinnin toiminta-aluetta. Esitetty toiminta-alue kattaa 
jo rakennetut Harvialan kaava-alueen, Harvialan kartano-alueen sekä Harvialan koulun alueen  
toiminta-aluekartan mukaisesti.  
 
Lähitulevaisuudessa tavoitteena on liittää myös Harvialan kartanoalueen uusi kaava-alue toiminta-
alueeseen, kun alueen vesihuolto on rakennettu. 
 
Turenki:  
 
Alue on laajennettu kattamaan kaava-alueet, joille vesihuolto on jo rakennettu.  
 
Lähitulevaisuudessa tavoitteena on liittää toiminta-alueeseen myös loput Ilveslinnan alueen kaava-
alueesta, Moision kaava-alue sekä Hopealahden kaava-alue. 
 
Rastikangas:  
 
Alue on laajennettu kattamaan kaava-alueet, joille vesihuolto on jo rakennettu. 
 
Lähitulevaisuudessa tavoitteena on liittää myös loput Rastikangas 13 kaavan mukaisesta alueesta 
toiminta-alueeseen, kun kaava-alueen vesihuolto on rakennettu. 
 
Nuoliala: alueeseen ei esitetä muutoksia. 
 
Kirkonkylä: aluetta on laajennettu Rantalahdentien alueella mukaan lukien Rantalahden leirikeskus 
sekä osa Massentien alueesta. Näillä alueilla olevat kiinteistöt on liitetty jo aiemmin Janakkalan Ve-
den jätevesiviemäriin. 
 
Matinvuori: alueella ei ollut aiemmin jäteveden viemäröinnin toiminta-aluetta. Esitetty toiminta-alue 
kattaa kiinteistöt, jotka on liitetty Janakkalan Veden jätevesiviemäriin Matinvuoren vedenottamon 
rakentamisen seurauksena. 
 
Leppäkoski: alue on laajennettu kattamaan Stoltinkorven kaava-alue. Lisäksi aluetta on laajennettu 
toiminta-aluekartan mukaisesti koskemaan Rauhaniementie 8 sekä Sipiläntie 15 kiinteistöjä. Nämä 
kiinteistöt on liitetty jo aiemmin Janakkalan Veden jätevesiviemäriin.  
 
Tervakoski: alue on laajennettu kattamaan kaava-alueet, joille vesihuolto on jo rakennettu. Lisäksi 
aluetta on laajennettu toiminta-aluekartan mukaisesti koskemaan laajemmin Pukalinkallion aluetta, 
joka rajautuu olemassa olevien kaava-alueiden keskelle. 
 
Lähitulevaisuudessa tavoitteena on liittää toiminta-alueeseen Kettukallion aluetta nykyistä laajem-
min sekä Vähikkäläntie 22a kiinteistö.   
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