
 

 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUITTISTEN KAUPUNKI 
 
 
VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
 
 
 
 
 

Työ: E23806.10 
 
Turku, 24.11.2010 
 

AIRIX Ympäristö Oy 
PL 669 
20701 TURKU 
Puhelin 010 2414 400 
Telefax 010 2414 401 
 
www.airix.fi 
 
Toimistot: Turku, 
Tampere, Helsinki  

ja Oulu 



 

 

 

AIRIX Ympäristö Oy 
PL 669 (Uudenmaankatu 19 A), 20701 TURKU 

puh. 010 2414 400, fax. 010 2414 401, sähköposti: etunimi.sukunimi@airix.fi 

 
 
SISÄLLYSLUETTELO  
 

1. JOHDANTO .......................................................................................................................... 1 
2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS ....................................................................................... 1 

2.1 VÄESTÖ JA ELINKEINOT ........................................................................................... 2 

2.2 VÄESTÖENNUSTEET ................................................................................................. 2 

2.3 ELINKEINOT ................................................................................................................ 2 

2.4 KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ ........................................................... 3 
2.4.1. Maakuntakaavoitus ............................................................................................ 3 
2.4.2. Yleiskaavoitus .................................................................................................... 3 
2.4.3. Asemakaavoitus ................................................................................................ 4 
2.4.4. Pohjavesialueet ................................................................................................. 4 
2.4.5. Natura-alueet ..................................................................................................... 5 

3. VESIHUOLLON TAVOITTEET JA PAINOPISTEET.............................................................. 5 

3.1 TAVOITTEET ............................................................................................................... 5 

3.2 VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA PERIAATTEET LÄHITULEVAISUUDESSA ........ 6 
3.2.1. Painopisteet ....................................................................................................... 6 
3.2.2. Vesihuoltolaitoksen yleiset periaatteet ............................................................... 6 

3.3 VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMISEN PERIAATTEET .................................. 6 

3.4 RAHOITUKSEN JA TUKEMISEN PERIAATTEET........................................................ 7 
3.4.1. Rahoitus maksuilla............................................................................................. 7 
3.4.2. Ulkopuolinen rahoitus ........................................................................................ 7 

3.5 YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET ................................... 8 

3.6 ALUEELLISEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET ............................................................ 9 
A-OSA TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLISET ALUEET....................................................... 9 
4. ASUTUKSEN SIJOITTUMINEN ............................................................................................ 9 
5. HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON NYKYTILA................................................................. 9 

5.1.1. Vesiyhtymät ....................................................................................................... 9 
5.1.2. Talousvesi ......................................................................................................... 9 
5.1.3. Jätevedet ......................................................................................................... 10 

5.2 LIETTEET .................................................................................................................. 10 

5.3 TOIMINTAVARMUUS ................................................................................................ 10 
6. KEHITTÄMISTARPEET ...................................................................................................... 11 

6.1 TALOUSVESI............................................................................................................. 11 

6.2 JÄTEVEDET .............................................................................................................. 11 
B-OSA KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE ............................................ 11 
7. NYKYTILA ........................................................................................................................... 11 

7.1 ORGANISAATIO JA HALLINTO................................................................................. 11 

7.2 VEDENHANKINTA JA –JAKELU ............................................................................... 12 
7.2.1. Vedenkulutus ................................................................................................... 14 
7.2.2. Vesijohtoverkosto ............................................................................................ 15 
7.2.3. Poikkeusolojen vedenhankinta ........................................................................ 16 

7.3 JÄTEVESIEN VIEMÄRÖINTI JA KÄSITTELY ............................................................ 17 

7.4 JÄTEVESIEN KÄSITTELY ......................................................................................... 17 

7.5 HULEVEDET.............................................................................................................. 21 

7.6 MAKSUT .................................................................................................................... 22 

7.7 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ ...................................................................................... 22 
8. KEHITYSENNUSTEET ........................................................................................................ 23 

8.1 VEDENHANKINTA JA –JAKELU ............................................................................... 23 

8.2 VIEMÄRÖINTI JA JÄTEVESIEN KÄSITTELY ............................................................ 24 



 

 

 

AIRIX Ympäristö Oy 
PL 669 (Uudenmaankatu 19 A), 20701 TURKU 

puh. 010 2414 400, fax. 010 2414 401, sähköposti: etunimi.sukunimi@airix.fi 

9. KEHITTÄMISTARPEET ...................................................................................................... 25 

9.1 VEDENHANKINTA JA –JAKELU ............................................................................... 25 

9.2 JÄTEVEDENKÄSITTELY ........................................................................................... 25 
C-OSA KOKO KUNNAN ALUE ............................................................................................... 26 
10. VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN ........................ 26 
11. KEHITTÄMISTOIMENPITEET ........................................................................................ 26 

11.1 KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET ............................. 27 
11.1.1. Kustannukset ................................................................................................... 27 
11.1.2. Vaikutus käyttömaksuihin ................................................................................ 28 
11.1.3. Perusmaksun hyödyntäminen .......................................................................... 28 

12. SUUNNITELMAN TOTEUTUS........................................................................................ 29 

12.1 SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN ...................................................................... 29 

12.2 SUUNNITELMAN TARKENTAMINEN JA MUUTTAMINEN .................................... 29 

12.3 SUUNNITELMAN YLLÄPITO, VALVONTA JA TIEDOTTAMINEN .......................... 30 
13. TIIVISTELMÄ .................................................................................................................. 30 
 
 
 
LIITTEET: 
 

Liite 1 Kehittämistoimenpiteet  
Liite 2 Asutuksen sijoittuminen (Valtion ympäristöhallinto)  
 
 

KARTAT: 
 

Kartta 101 Yleiskartta (mk 1:50 000)  
Kartta 102 Toiminta-aluekartta, Huittinen (mk 1:20 000) 
Kartta 103  Toiminta-aluekartta, Vampula (mk 1:20 000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24.11.2010 / ARY 24.11.2010 / ARY 24.11.2010 / JOT LUONNOS 

 28.10.2010 / ARY 28.10.2010 / ARY 28.10.2010 / JOT LUONNOS 

 12.08.2010 / ARY 12.08.2010 / ARY 12.08.2010 / JOT LUONNOS 

 24.05.2010 / ARY 24.05.2010 / ARY 24.05.2010 / JOT LUONNOS 

Muutos Pvm/Hyväksynyt Pvm/Tarkastanut Pvm/Laatinut Huomautukset 

 



 

 

 
VHKS Viimeisin Kehittämissuunnitelma  24.11.2010 

 
 

 
HUITTISTEN KAUPUNKI     24.11.2010 
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1. JOHDANTO 

 
Huittisten kaupunki ja Vampulan kunta liittyivät yhteen Huittisten kaupungiksi 
01.01.2009. Tämän vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää 
yhdistyneen kaupungin vesihuollon nykytila, kehittämistarpeet ja esittää kehittämis-
ratkaisut. Suunnitelmassa otetaan huomioon vesihuolto kaupungin vesihuoltolai-
toksen toiminta-alueella ja sen ulkopuolella. Suunnitelman ennusteet on laadittu 
vuoteen 2030 saakka ja kehittämistoimenpiteet vuoteen 2020 saakka. Suunnitel-
maa tulisi päivittää neljän vuoden välein tai tarvittaessa.  
 
Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu vesihuoltolakiin. Vesihuoltolain mu-
kaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti 
vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen 
yleissuunnitteluun (Vesihuoltolaki 5 §).  
 
Tarkoituksena on, että kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma kytkeytyy riittä-
västi maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmään, jota se hyödyntäisi ja 
täydentäisi.  

 
Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan suunnittelua ohjaava työkalu, 
jota voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä 
toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos. 
 
Vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu Huittisten kaupungin toimeksiannos-
ta ja ohjauksessa AIRIX Ympäristö Oy:n Turun toimistolla. Projektiin ovat osallistu-
neet projektivastaavana Kai Saralehto, pääsuunnittelijana Antti Ryynänen ja suun-
nittelijana Jonna Tuomiranta. Kehittämissuunnitelman valmistelua ohjaavan työ-
ryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet Huittisten kaupungista tekninen johtaja 
Riku Siren, vesihuoltoinsinööri Kalle Maaranen, vs. maankäyttöpäällikkö Ulla Oja-
la, suunnittelija Johanna Kalaoja, ympäristösihteeri Matti Forsman ja teknisen lau-
takunnan puheenjohtaja Heikki Virtanen. 
 
 

2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS  

 
Suunnittelualueena on Huittisten kaupunki, johon Vampulan kunta liittyi vuoden 
2009 alussa. Huittisten kaupunki sijaitsee Satakunnan maakunnassa, Porin seutu-
kunnassa sekä kuluu Varsinais-Suomen ELY:n (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus) ja Lounais-Suomen AVI:n (Aluehallintovirasto) toimialueisiin. Ympäristölu-
pa-asioissa alue kuuluu Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen toimialueeseen. 
Huittisten rajanaapureita ovat Kokemäki, Köyliö, Loimaa, Punkalaidun, Sastamala 
ja Säkylä.  
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Huittisten kaupungin kokonaispinta-ala on 539,66 km2, josta maapinta-alaa on 
532,63 km2 ja vesipinta-alaa 7,03 km2. Huittisten suurimmat vesistöt ovat Koke-
mäenjoki ja sen sivujoki Loimijoki.  
 
Tärkeimmät taajama-alueet ovat Huittisten ja Vampulan keskustaajamat.  

 

2.1 VÄESTÖ JA ELINKEINOT  

 
Tilastokeskuksen mukaan Huittisten väliluku oli 10 700 asukasta vuonna 2009. 
Huittisen väkiluku on laskenut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana noin 
1 000 hengellä. Seuraavassa taulukossa on esitetty väestömäärän kehitys. 
 
Taulukko 2.1 Huittisten väestömäärän kehitys 1980 - 2009 

  1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 

Huittinen 11 650 11 502 11 429 11 270 10 983 10 768 10 700 

 
Asuntokuntien lukumäärä oli vuonna 2008 yhteensä 5 135 (keskimäärin 2,1 hen-
keä/asuntokunta). Kesämökkejä Huittisissa oli vuonna 2008 yhteensä 464 kappa-
letta (Huittisten kaupunki).  
 

2.2 VÄESTÖENNUSTEET 

 
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Huittisten kaupungin väestömäärä tulee py-
symään suurin piirtein samana. Väestömäärän odotetaan hieman laskevan vuo-
teen 2030 mennessä n. 30 hengellä. Seuraavassa taulukossa on esitetty Huittisten 
väestöennuste vuoteen 2030.  
 
 Taulukko 2.3. Huittisten väestöennuste vuoteen 2030 (Tilastokeskus). 

  2009 2010 2015 2020 2025 2030 

Huittinen 10 700 10 641 10 575 10 578 10 623 10 673 

 
 

2.3 ELINKEINOT 

 
Huittisiin on kehittynyt vahvaa elintarviketeollisuutta. Paikkakunnalla tuotetaan 2/3 
Suomen vihannessäilykkeistä ja hilloista. Lisäksi paikkakunnalla tuotetaan erilaisia 
lihajalosteita ja makkaroita. Myös metalliteollisuudella ja puuteollisuudella on mer-
kittävä osuus koko Huittisten elinkeinorakenteesta. Huittisissa toimii myös käsi-
työalan osaajia. Elinkeinorakenteen tärkeimpiä työllistäjäaloja vuonna 2005 olivat 
teollisuus, jossa työskenteli väestöstä 30 %, julkiset palvelut (21 % väestöstä), 
kauppa (13%) ja alkutuotanto (10 %). 
 
Huittisten suurimmat työnantajat (=työllistävät vähintään 30 henkilöä) vuonna 2008 
olivat: 
- Huittisten kaupunki 
- Saarioisten Säilyke Oy 
- Huittisten seudun TH:n ky 
- Polarteknik Oy 
- Lihajaloste Korpela Oy 
- Kivikylän kotipalvaamo Oy 
- Satakunnan vankila 
- Seloy Oy 
- Veljekset Mäkitalo 
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- Vake Oy 
- Huittisten aikuiskoulutuskeskus 
- Autotalo Pelttari 
 

2.4 KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ  

 

2.4.1. Maakuntakaavoitus  

 
Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma alueiden käytön ja yhdyskuntara-
kenteen periaatteista sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisten aluei-
den käytöstä. Maakuntakaavaan sisällytetään valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet maakunnallisiksi periaatteiksi ja aluevarauksiksi sekä luodaan tulevaisuu-
den linjauksia koko maakuntaa koskevalle maankäytölle. Maakuntakaavassa osoi-
tetaan aluevarauksia vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä kos-
kevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta on tarpeen.  
 
Maakuntakaavan laatii maakuntaliitto (Satakuntaliitto). Maakuntakaavan hyväksyy 
maakuntavaltuusto. Hyväksytyn maakuntakaavan vahvistaa ympäristöministeriö. 
Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus on, että se on ohjeena laadittaessa tai 
muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpi-
teisiin alueiden käytön järjestämiseksi.  
 
Satakunnan ensimmäinen kokonaismaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuus-
tossa 17.12.2009. Maakuntakaava on toimitettu 11.3.2010 ympäristöministeriöön 
vahvistettavaksi ja saanee vahvistuspäätöksen kevään 2011 aikana. Siihen asti 
kunnes maakuntakaava vahvistetaan, kuntakaavoitusta ohjaavana maakunnallise-
na kaavana on edelleen voimassa Satakunnan seutukaava 5.  
 
Satakunnan maakuntakaavassa on otettu mukaan seuraavat Huittisten vesihuoltoa 
koskevat kohteet: 
- Huittisten rakennetut pohjavedenottamot (9 kpl) 
- Huittinen - Kokemäki -vesijohto, rakennettu 
- Huittinen - Punkalaidun -yhdysvesijohdon yhteystarve 
- Turun seudun vesi Oy:n pintavedenottamo, esikäsittelylaitos ja vesijohto 
- Sastamala - Huittinen -siirtoviemärin yhteystarve 
- Punkalaidun - Huittinen -siirtoviemärin yhteystarve 

 

2.4.2. Yleiskaavoitus  

 
Yleiskaava on keskeinen kunnan alueiden käytön kehittämisväline. Se on nimensä 
mukaisesti yleispiirteinen kaava, jossa osoitetaan alueiden käytön periaatteet kun-
nassa. Yleiskaavassa määritellään siis esim. rakennetaanko alueet pääasiassa 
kerros- vai pientaloalueina sekä missä sijaitsevat elinkeinotoiminnan alueet, virkis-
tysalueet ja suojelualueet sekä millainen on liikenneverkon rakenne. Kun yleiskaa-
va kattaa vain osan kunnan alueesta, sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.  
 
Huittisten kaupungissa on voimassa Kokemäenjoen keskiosaa koskeva oikeusvai-
kutteinen rantaosayleiskaava, joka on vahvistettu vuosina 1999 ja 2001.  
 
Koko kaupungin aluetta koskee kaupunginvaltuuston 21.06.1993 hyväksymä yleis-
kaavaehdotus, joka ei ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama oikeusvaikuttei-
nen kaava.  
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Huittisiin laaditaan vuosien 2008-2011 aikana oikeusvaikutteinen osayleiskaava n. 
4 000 ha:n alueelle, joka käsittää asemakaavoitetun alueen ja sen lievealueen. 
Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan vuoden 2011 aikana.  
 
 Yhdystien-Punolan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on  Vampulan alueen 
ensimmäinen yleiskaava, hyväksyttiin elokuussa 2010. Alue käsittää kaksi erillistä 
aluetta, Vampulan keskustasta pohjoiseen n. 7 km:n etäisyydellä sijaitsevan Puno-
lan alueen (n. 500 ha) ja aivan keskustan kupeessa sijaitsevan Yhdystien alueen 
(n. 60 ha).  
 

2.4.3. Asemakaavoitus  

 
Seuraavat asemakaavat ovat vireillä tai ovat tulossa vireille 2011-2013:  
 

 Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi asuinalue, Kuninkainen  

 Sahkon eteläosa, valtatien 12 ja Loimijoentien välinen alue, Sahko 

 Loimijoentien ja Loimijoen välinen alue, Sahko 

 Länsi-Suomen opiston ja Sillakoskenpuron välinen alue, Loima 

 Loimijoentien länsipuoli, Loima 

 Yhdystien alue, Vampula  
 
 

2.4.4. Pohjavesialueet  

 
Huittisten alueella sijaitsee osittain tai kokonaan yhteensä 11 luokiteltua pohja-
vesialuetta, jotka kaikki on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi alueeksi 
(luokka I). Luokan I pohjavesialueiden kokonaispinta-ala on yhteensä 101,69 km2, 
pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala yhteensä 72,94 km2 ja teoreettinen an-
toisuus yhteensä 44 550 m3/d. Seuraavassa taulukossa on esitetty Huittisten alu-
eella kokonaan tai osittain sijaitsevat pohjavesialueet.  
 
Taulukko 2.4 Huittisten kaupungin alueella kokonaan tai osittain sijaitsevat pohjavesialueet 
(Valtion ympäristöhallinto).  

Pohjavesialue 
Alue-

luokka 

Kokonais-
pinta-ala 

[km
2
] 

Muodostumis-
alue [km

2
] 

Kokonais-
antoisuus 

[m
3
/d] 

Raijala I 4,44 2,77 1 000 

Vakkila-Huhtamo I 5,97 2,96 2 500 

Pöyriälä I 1,05 0,61 350 

Leppäkoski I 0,65 0,32 150 

Sahkonkangas I 2,03 0,56 2 000 

Karhiniemi I 2,13 1,07 600 

Huhtamo-Kanteenmaa I 2,86 1,67 2 000 

Kuukinmaa I 0,37 0,14 200 

Riitaniitunoja I 1,99 0,83 700 

Säkylänharju-Virttaankangas I 80,2 62,01 35 000 

Rekikoski
(1

 I     50 

Yhteensä   101,69 72,94 44 550 
(1

 Pistemäinen kohde  

 
Pohjavesialueet on esitetty liitteenä olevassa yleiskartassa 101.  
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2.4.5. Natura-alueet  

 
Huittisten kaupungin alueella sijaitsee osittain tai kokonaan viisi Natura 2000 –
verkostoon kuuluvaa aluetta. Seuraavassa taulukossa on esitetty Huittisten Natu-
ra-alueet, niiden pinta-alat ja Natura-verkostoon liittämisen peruste.  
 

Natura-alue Pinta-ala [ha] Peruste 

Säkylänharju 1311 SCI 

Punkalaitumen Isosuo 419 SCI 

Vanhakoski 101 SCI 

Kokemäenjoki 187,09 SCI 

Puurijärvi-Isosuo 3204 SCI, SPA 

SCI=(Sites Of Commynity Importance) luontodirektiivin perusteella Natura-verkostoon liitet-
ty alue.  
SPA=(Special Protection Areas) lintudirektiivin perusteella Natura-verkostoon liitetty alue.  

 
 Natura-alueet on esitetty liitteenä olevassa yleiskartassa 101.  
 
 

3. VESIHUOLLON TAVOITTEET JA PAINOPISTEET  

 

3.1 TAVOITTEET  

 
Kunnassa vesihuoltopalveluissa pyritään seuraaviin tavoitteisiin: 
 

 Jaettavan talousveden laatu on sosiaali- ja terveysministeriön laatukriteerit 
täyttävää 

 Vedenjakelu toimii keskeytyksettä 

 Kaikissa tilanteissa pystytään toimittamaan laatuvaatimukset täyttävää ta-
lousvettä vähintään 120 l/as d 

 Jäteveden viemäröinti ja -käsittely on vaatimukset täyttävää sekä siitä ei 
aiheudu riskiä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle 

 Vesistöjen suojelemiseksi on toiminnassa otettu huomioon Valtioneuvoston 
päätös vesiensuojelun suuntaviivoista 

 Vesihuoltoverkosto kattaa asumisen, vapaa-ajan toiminnan ja elinkeinotoi-
minnan kannalta tarpeelliset alueet 

 Vesihuoltolaitoksien toimintaedellytykset ovat riittävät 

 Palvelutuotanto on tehokasta ja laadukasta sekä työnjako tilaajan ja tuotta-
jan välillä on selkeä 

 Asiakkaat ovat tyytyväisiä vesihuoltolaitoksien palvelutasoon 
 
Vesihuoltolain mukaan kunta vastaa alueellaan vesihuollon järjestämisestä ja ke-
hittämisestä. Kunnan tulee ryhtyä toimiin vesihuollon järjestämiseksi suurehkon 
asukasjoukon tarpeiden tai ympäristönsuojelullisten syiden niin vaatiessa. Kunta 
päättää alueellaan toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueista. Vesihuoltolaitos 
vastaa palveluiden järjestämisestä toiminta-alueellaan. Kiinteistönomistaja vastaa 
aina kiinteistön vesihuollosta. 
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3.2 VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA PERIAATTEET LÄHITULEVAISUUDESSA  

 

3.2.1. Painopisteet  

 
Seuraavien viiden vuoden aikana vesihuollon painopisteet ovat seuraavat: 
 
1. Uusi seudullinen jätevedenpuhdistamo ja siirtolinjat 
 
Tärkein painopiste on Huittisten ja naapurikuntien jätevedenkäsittelyn keskittämi-
nen Huittisiin rakennettavaan seudulliseen jätevedenpuhdistamoon. 
 
2. Asemakaava-alueiden vesihuolto ja verkoston saneeraus  
 
Toinen painopiste on huolehtia nykyisten ja rakennettavien asemakaava-alueiden 
vesihuollon järjestämisestä. Lisäksi nykyisillä toiminta-alueilla olevat liittämättömät 
kiinteistöt tulee liittää verkostoon. Verkoston riittävästä saneerauksesta tulee huo-
lehtia erityisesti.  
 
3. Haja-asutuksen jätevesihuolto 
 
Kolmas painopiste on edistää haja-asutuksen kiinteistöjen jäteveden käsittelyn te-
hostamista. Valtioneuvoston talousjätevesiasetuksessa (542/2003) on määrätty ta-
lousjäteveden puhdistusvaatimuksista. Asetuksen voimaantulon siirtymäaika van-
hoille kiinteistöille on vuoden 2014 alkuun asti. Jätevesien käsittelyä edistetään ra-
kentamalla viemäröintiverkostoja haja-asutuksen kyläkeskittymiin ja muille alueille, 
joille se on taloudellisesti mahdollista. 

 

3.2.2. Vesihuoltolaitoksen yleiset periaatteet  

 
Kunnan vesihuoltolaitoksen osalta noudatetaan seuraavia periaatteita: 
 

 Vesihuoltolaitos toimii omana yksikkönä, jonka kirjanpito on eriytetty kau-
pungin kirjanpidossa. 

 Laitoksella on toiminta-alue, joka määritetään sellaiseksi, että laitos pystyy 
taloudellisesti tarjoamaan vesihuoltopalveluja.  

 Käytössä on yhtenäiset kulutussidonnaiset käyttömaksut koko laitoksen 
toiminta-alueella 

 Laitoksen investointiohjelma ottaa huomioon kunnan vesihuollon kehittä-
missuunnitelman toimenpideohjelman 

 Velvoitetaan toiminta-alueella olevat kiinteistöt liittymään vesihuoltoverkos-
toihin 

 Varaudutaan vuosittain riittäviin saneerausinvestointeihin 
 

3.3 VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMISEN PERIAATTEET  

 
Vesihuoltoverkostojen laajentamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
 

 Kaupungin vesihuoltolaitos laajentaa verkostoaan uusien asemakaava-
alueiden rakentuessa ja erikseen päätetyillä tuleville ja tavoitteellisille toi-
minta-alueille 
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 Kylissä, haja-asutusalueiden asutuskeskittymissä ja esim. rakennettavien 
siirtoviemärien läheisyydessä viemäriverkostoa voidaan rakentaa vesiyh-
tymien (esim. vesiosuuskunta) voimin.  

 Kehittämissuunnitelmassa esitetään ohjeellisesti viemäriverkostoon liitettä-
vät alueet, kustannusarviot, rakentamisaikataulu ja vastuutaho 

 Viemäröintialueet jakaantuvat seuraaviin ryhmiin: 
 

I. Tulevat toiminta-alueet / kunnan vesihuoltolaitos 
 Kunnan vesihuoltolaitos toteuttaa 
 Nykyisten toiminta-alueiden läheisyydessä olevia alueita 
 4 x normaali liittymismaksu 

 
II.   Mahdolliset viemäröintialueet / vesiyhtymä  

 Vesiyhtymä (esim. osuuskunta) toteuttaa, ei kunnan vesi-
huoltolaitos 

 Osuuskunta kerää kustannukset jäseniltä 
 Haja-asutuksen kyliä ja tulevien siirtoviemäreiden varsien 

asutus 
 Osuuskuntien esityksistä kaupunginvaltuusto vahvistaa 

osuuskunnille toiminta-alueen 
 
Viemäriverkostojen ulkopuolelle jäävien haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesi-
järjestelmät parannetaan vuoteen 2014 mennessä 

 Järjestelmien rakentamisessa noudatetaan talousjätevesiasetusta ja sitä 
tarkentavia kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä 

 Huolehditaan ensisijaisesti vesistöjen ranta-alueilla ja pohjavesialueilla si-
jaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelystä 

 

3.4 RAHOITUKSEN JA TUKEMISEN PERIAATTEET  

 
Vesihuollon rahoittamisen pääperiaatteena on, että vesihuoltolaitokset kattavat 
toimintansa käyttö- ja investointikulut palveluiden käyttäjiltä perittävillä maksuilla. 
Kulut peritään käyttö-, perus- ja liittymismaksuina.  
 
Vesihuollon hankkeille pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista 
rahoitusta valtiolta.  
 

3.4.1. Rahoitus maksuilla  

 
Vesihuoltolaitoksen kulutukseen sidotun käyttömaksun suuruus tulee olla sama 
koko toiminta-alueella. Sen sijaan käyttömaksun kiinteä osa eli perusmaksu sekä 
liittymismaksu voivat vaihdella alueittain, jos palvelun tarjoamisen kustannukset 
ovat jollain alueella kalliimmat johtuen harvasta asutuksesta, maastollisista tai 
muista erityisolosuhteista (esim. pumppaamot, paineenkorottamot). 

 

3.4.2. Ulkopuolinen rahoitus  

 
Valtio tukee vesihuollon rakentamista myöntämällä siihen vesihuoltoavustusta tai 
sijoittamalla hankkeen vesihuoltotyöksi.  
 
Työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) voivat myöntää investoin-
tiavustusta vesihuoltohankkeisiin, jos hankkeet liittyvät oleellisesti muihin suun-
nitteilla oleviin työllistäviin hankkeisiin. Avustusten tärkein ehto on hankkeen po-
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sitiiviset työllisyysvaikutukset. Hankkeiden rahoitus on poikkeuksellista ja ta-
pauskohtaista. 
 
Aiemmin rahoitusta oli mahdollista saada myös EU-tukina, mutta alkaneella oh-
jelmakaudella vesihuollon investoinneille ei ole rahoitusta jaossa. 
 
Valtion vesihuoltoavustukset 
 
Kunnat, Vesihuoltolaitokset ja erilaiset vesiyhtymät voivat saada avustusta valti-
olta. Avustuksen suuruus on nykyisellään noin 20 % toteutuneista kokonaiskus-
tannuksista.  
 
Avustukset myöntää alueellinen ELY (ent. alueellinen ympäristökeskus) ympäris-
töministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön niiden käyttöön osoittamista 
määrärahoista. Ympäristöministeriön momentilta myönnetyt avustukset on tarkoi-
tettu yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen eli viemäröintiin ja 
jäteveden käsittelyyn. Maa- ja metsätalousministeriön momentilta myönnetyt avus-
tukset on tarkoitettu vedenhankinnan ja -jakelun kehittämiseen. Viemärihanketta 
voidaan tukea MMM:n varoilla, jos viemärin yhteydessä rakennetaan vesijohto tai 
alueelle on aiemmin rakennettu vesijohto valtion tuella. 
 
Avustettavat kohteet jaetaan niin sanottuihin pieniin ja isoihin hankkeisiin. Isojen 
hankkeiden kokonaiskustannukset ovat yli 30 000 €. Näihin hankkeisiin haetaan 
avustusta kerran vuodessa, kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä seuraa-
vana vuonna toteutettavalle hankkeelle. Hankkeen kustannuksiin voidaan hyväk-
syä hakemuksen jättämishetken jälkeen syntyvät kustannukset. Pieniin hankkeisiin 
voidaan hakea tukea ympäri vuoden ilman erillistä hakuaikaa. 
 
Valtion vesihuoltotyöt 
 
Valtion vesihuoltotyöt koskevat vesijohto- ja viemärilinjojen rakentamista. Hank-
keissa valtio toimii rakennuttajana. Hankkeet ovat yleensä mittavia, monesti kunti-
en tai taajama-alueiden välisten vesijohto- ja viemärilinjojen rakennustöitä. Valtion 
tuen osuus on noin 30-40 % kokonaiskustannuksista. Aloitteen hankkeen aloitta-
misesta tekee kunta tai kunnat alueelliselle ELY:lle (ent. alueelliselle ym-
päristökeskukselle). ELY pitää listaa hankkeista ja tekee esityksen valtion budjet-
tiin nimettävistä hankkeista maa- ja metsätalousministeriölle ja ym-
päristöministeriölle. ELY:t tekevät esitykset maaliskuussa ja heinäkuussa ministe-
riöt nimeävät hankkeet valtion talousarvioehdotukseen. Eduskunta hyväksyy lopul-
lisen talousarvioesityksen vuoden lopussa. 
 

3.5 YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET 

 
Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon ve-
sihuollon järjestäminen. Ehyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa toiminnallisesti, ta-
loudellisesti ja ympäristönäkökulmat huomioiden vesihuoltopalveluiden tehokkaan 
järjestämisen. Alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon vedenhankinta, jäte-
vesien viemäröinti ja käsittely sekä hulevesien mahdollisimman luonnonmukainen 
hallinta. Kaavoja laadittaessa tulee ottaa huomioon olemassa olevat vesihuoltojär-
jestelmät. 
 
Haja-asutuksen asutuskeskittymien saattamista yhteisten vesihuoltoverkkojen pii-
riin tulee selvittää. Verkkojen laajentamista tulee edistää siellä missä se on osoit-
tautunut järkeväksi ratkaisuksi. Keskitetty vesihuoltoverkko turvaa asukkaiden ve-
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denhankintaa ja on kestävä ratkaisu jätevesien käsittelemiseksi. Keskitetty ratkaisu 
lisää alueen houkuttelevuutta asukkaiden ja teollisuuden silmissä ja mahdollistaa 
alueen kehittämisen.  

 

3.6 ALUEELLISEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET  

 
Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuun-
nitteluun. Tavoitteena tulee olla, että kunta lisäksi osallistuu alueellisiin yhteistyön 
kehittämisselvityksiin (organisaatioiden, talouden ja hallinnon yhteistyöselvitykset). 
Yhteistyöhön lähtemiselle tulee olla selvitetyt perusteet ja yhteistyöstä tulee seura-
ta joko toiminnallisia, taloudellisia tai palvelutasoon positiivisesti vaikuttavia asioita.  
 

 

A-OSA TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLISET ALUEET  

4. ASUTUKSEN SIJOITTUMINEN  

 
Huittisten kaupungin suurimmat asutuskeskittymät ovat Huittisten keskustaajama, 
Vampulan keskustaajama, Raijala, Hirvelä, Leppäkoski, Riesola, Kolkanmaa, Kar-
hiniemi, Matkusjoki, Rutava, Soinilan Metsäkulma ja Sallila.  
 
Asutuksen sijoittuminen on esitetty liitteessä 2.  

 

5. HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON NYKYTILA  

 
Huittisten kaupungissa keskitetyn vedenjakelun ulkopuolelle jää n. 5 % (n. 50 asu-
kasta) ja viemäriverkoston ulkopuolelle n. 22 % (n. 2 400 asukasta) kunnan väes-
töstä. Vesijohtoverkostoa on levitetty laajasti alueelle ja kaikki taajamat ja kylät 
ovat sen piirissä. Viemäriverkostoa on vain Huittisten ja Vampulan taajamissa. 
Kaupungin alueella on kyliä ja teiden varsien asutusta, jotka olisi mahdollista ja ta-
loudellisesti kannattavaa viemäröidä.  
 

5.1.1. Vesiyhtymät  

 
Huittisten kaupungin alueelta on tiedossa olevia vesiyhtymiä vain yksi. Karhinie-
men vesiyhtymällä on vesijohtoverkosto ja oma ottamo. Yhtymä toimii osuuskunta-
muotoisena. Yhtymään on liittynyt 43 asukasta ja verkostoa on noin 3 500 m. Yh-
tymä on perustettu vuonna 1970. Tiedot ovat vuodelta 2002. 
 

5.1.2. Talousvesi  

 
Verkostojen ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen vedenhankinta on kiinteistökohtaisten 
kaivojen varassa. Vaihtoehtoina ovat tällöin rengaskaivo tai kallioporakaivo.  
 
Kaivovesien laatu vaihtelee maa- ja kallioperäolosuhteista johtuen sekä paikalli-
sesti että alueellisesti. Kaivovesissä saattaa esiintyä luonnollisia kallio- ja maape-
rästä johtuvia veden laatuhaittoja tai pohjavesi voi olla likaantunut.  
 
Rengaskaivoissa yleisesti esiintyvä ongelma on korkea rauta- tai mangaanipitoi-
suus. Myös kaivoon valuva pintavesi voi saastuttaa vanhoja rengaskaivoja. Pinta-
vesien päästessä huonokuntoiseen kaivoon, veteen joutuu pieneliöitä, eloperäistä 
ainesta, hienojakoista maa-ainesta ja typpiyhdisteitä kuten nitraattia ja nitriittiä. 
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Kaivon lähellä voi olla myös pohjavettä likaavia toimintoja, kuten teiden suolaus, 
peltojen tai puutarhan lannoitus tai pysyviä riskitekijöitä kuten jätevesisäiliöt, öl-
jysäiliöt ja karjasuojat. Monet vanhat kaivot olisivatkin kunnostuksen tarpeessa.  
 
Huittisissa kiinteistökohtaisissa kaivoista saatu vesi on usein rauta- ja mangaanipi-
toista sekä happamuudesta johtuen putkistoja syövyttävää. Vuoden 2002 - 2003 
kuiva ajanjakso on kiihdyttänyt verkoston rakentamista haja-asutusalueilla. 

 

5.1.3. Jätevedet  

 
Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely on perinteisesti hoidettu vanhoilla kiinteistöil-
lä pääosin 2 - 3 saostuskaivon laskeutuksella. Saostuksen jälkeen jätevedet johde-
taan maastoon tai avo-ojiin. 
 
Valtioneuvoston talousjätevesiasetuksen (542/2003) voimaan tulon myötä jätevesi-
järjestelmiä on ryhdytty parantamaan. Asetuksen vaatimukset on täytettävä heti 
kiinteistöissä, jotka rakennetaan 1.1.2004 jälkeen. Jos kiinteistö on rakennettu en-
nen 1.1.2004, siirtymäaika on 10 vuotta, eli asetuksen vaatimusten on täytyttävä 
1.1.2014. Jos kiinteistöä korjataan siirtymäaikana siten, että töihin tarvitaan ra-
kennuslupa, jätevesijärjestelmä on yleensä samalla muutettava vaatimusten mu-
kaiseksi. Muutoin vanhoilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän rakentamistöistä ilmoi-
tetaan toimenpideilmoituksella.  
 
Selvitys kiinteistön nykyisestä jäteveden käsittelystä piti olla tehtynä vuoden 2006 
alussa niillä kiinteistöillä, jotka eivät ole liittyneet yleiseen viemäriin ja joilla on käy-
tössä vesi-wc. Jos vesi-wc:tä ei ole, selvitys tuli olla tehtynä vuoden 2007 loppuun 
mennessä. Selvitys säilytetään kiinteistöllä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen voi vaatia sitä nähtäväksi. 
 
Suunnitelma jätevesien käsittelystä liitetään rakennuslupa- tai toimenpidelupaha-
kemuksen liitteeksi.  
 
Asetuksen myötä on lisääntynyt kiinnostus paineviemäriverkon rakentamiseen ha-
ja-asutusalueelle. Suurin merkitys haja-asutusalueiden jätevesillä on vesistöjen ra-
vinnekuormitukseen, terveydensuojeluun ja ympäristöviihtyvyyteen, joista merkit-
tävimpinä mainittakoon mahdolliset kaivovesien saastumistapaukset ja hajuhaitat. 

 

5.2 LIETTEET  

 
Haja-asutusalueilla syntyviä saostus- ja umpikaivolietettä otetaan vastaan Huittis-
ten Pappilanniemen ja Vampulan jätevedenpuhdistamoilla. Vuonna 2009 lietteitä 
otettiin vastaan yhteensä 4 053 m3. 

 

5.3 TOIMINTAVARMUUS  

 
Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan toimintavarmuus ja riskit muodostuvat kaivon 
vedenlaadusta ja riittävyydestä. Lähes poikkeuksetta kiinteistöiltä puuttuu vara-
vesilähde poikkeustilanteiden varalle.  
 
Jätevedenkäsittelyn toimintavarmuus riippuu käsittelyjärjestelmän soveltuvuudes-
ta, mitoituksesta ja huollosta.  
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6. KEHITTÄMISTARPEET 

 

6.1 TALOUSVESI  

 
Vesijohtoverkosto kattaa pääosin vakituiset asuinalueet. Ranta-alueille on kaavoi-
tuspainetta ja nykyisten vapaa-ajan kiinteistöjen varustelutaso tulee nousemaan. 
Tämä lisää laatuvaatimukset täyttävän talousveden tarvetta.  Myös kuivuuden vai-
kutukset ovat olleet merkittäviä kiinteistökohtaisten kaivojen varassa oleville. Jat-
kossa sään ääri-ilmiöt tulevat mahdollisesti voimistumaan ja kuivat kaudet tulevat 
koettelemaan vedenhankintaa. Kuivuus haittaa erityisesti haja-asutuksen veden-
hankintaa. Vesijohtoverkostoa levittämällä voidaan turvata vedenhankintaa.  
 
Huittisten kaupungin alueella vesijohto on laaja ja verkoston levittämistarvetta ei 
ole. 
 
Kiinteistökohtaisten kaivojen vedenlaatua on suositeltavaa seurata säännöllisesti 
vähintään kolmen vuoden välein tehtävin tutkimuksin. Huonokuntoiset kaivot tulee 
tiivistää ja kunnostaa. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava sii-
tä, että vesijohtoverkoston ulkopuoliset kotitaloudet saavat riittävästi tietoa alueen 
talousveden laadusta, talousveteen liittyvistä terveysvaikutuksista sekä haittojen 
mahdollisuuksista laatuhaittojen poistamiseksi. 

 

6.2 JÄTEVEDET  

 
Valtaosalla haja-asutuksen kiinteistöistä nykyinen jätevesijärjestelmä ei täytä haja-
asutuksen jätevesiasetuksen vaatimuksia. Tarjolla on riittävästi tietoa ja vaihtoeh-
toja sopivan jätevesijärjestelmän valitsemiseksi. Asetuksen siirtymäaika vanhoilla 
kiinteistöillä on vuoden 2014 alkuun asti. Siirtymäajan lopussa on odotettavissa pu-
la rakentajista ja suunnittelijoista. Tästä syystä saneeraus olisi syytä tehdä ajoissa.   

 
Viemäriverkostoon liittyminen on suositeltavin jätevesiratkaisu, jos se vain on 
mahdollista. Jos kunnan laitos ei suunnittele rakentavansa viemäriverkostoa alu-
eelle, verkoston rakentamisesta voivat vastata kiinteistönomistajat perustettavan 
vesiyhtymän kautta (esim. osuuskunta).  
 
Liitteenä (Liite 1) ja liitekartassa (Yleiskartta 101) on esitetty verkoston tarvealueet.  

 

B-OSA KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE  

 

7. NYKYTILA  

 

7.1 ORGANISAATIO JA HALLINTO  

 
Huittisten alueen vedenhankinnasta ja –jakelusta sekä jäteveden keräilystä ja kä-
sittelystä vastaa Huittisten vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitos toimii liikelaitoksena 
ja sen kirjanpito on eriytetty Huittisten kaupungin kirjanpidossa.  
 
Vesihuoltolaitosta koskevista ratkaisuista päättävät kaupunginvaltuusto ja kaupun-
ginhallitus. Käytännön tehtävät on alistettu tekniselle lautakunnalle. Vesihuoltolai-
toksen päällikkönä toimii vesihuoltoinsinööri. Vesilaitoksen hoidosta vastaa kolme 
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laitosmiestä ja viemärilaitoksen hoidosta puhdistamonhoitaja sekä kaksi laitos-
miestä.  
 
Vampulan alueen vedenhankinnasta ja –jakelusta vastaava Vampulan Vesihuol-
to Oy on vuonna 1964 perustettu talousvesiosakeyhtiö. Yhtiön omistajia ovat Jou-
ko Tuovolan Säätiö 33,0 % , Vampulan Osuuspankki 20.0 %, Maataloustuottajain 
Vampulan yhdistys MTK-Vampula ry 20,0 % ja Vampulan Urheilijat ry. 20,0 % ja 
Kukonharjan VPK ry. 7,0 % (rajoitettu äänivalta). Vampulan Vesihuolto Oy:n toi-
minnasta vastaa viisijäseninen hallitus. Vampulan vesihuollossa on toimitusjohtaja 
ja vesilaitoksenhoitaja.   

 

7.2 VEDENHANKINTA JA –JAKELU  

 
Huittinen   
 
Huittisten alueen vedenhankinta on toteutettu viime vuosina Lohensuon, Vakkilan 
ja Pöyriälän ottamoilta. Vakkilan ja Pöyriälän ottamot ovat Huittisten kaupungin 
alueella. Näiden lisäksi vettä saadaan Alastaron kunnan alueelta Lohensuon poh-
javedenottamosta.  
 
Lohensuon vedenottamo sijaitsee Loimaan kaupungissa Alastaron alueella. Ot-
tamolta on mahdollista ottaa vettä 2 500 m3/d. Ottamo on otettu käyttöön vuonna 
1995. Lohensuon ottamolla on käytössä kolme siiviläputkikaivoa, joista raakavesi 
johdetaan ottamon alavesisäiliöön (170 m3). Raakaveden käsittelymenetelmä on 
sooda-alkalointi. Ottamon yhdestä siiviläputkikaivosta on lisäksi vesijohtoyhteys 
Vampulan Vesihuolto Oy:n Nuijamaan ottamolle. Päävedenottamona toimii vuonna 
1995 käyttöön otettu Lohensuon vedenottamo. Ottamolla on rajoituksia veden 
pumppaamisesta kuivakausina, jolloin vedenottoa voidaan joutua vähentämään. 
Lisäksi pohjavesialueelta pitää johtaa purkuojaan vettä vähintään 5 l/s ja kuivakau-
sina 7,2 l/s.  
 
Vakkilan vedenottamolta voidaan ottaa vettä 800 m3/d. Ottamolla on kaksi siivi-
läputkikaivoa. Vesi pumpataan siiviläputkikaivoista alavesisäiliö (150 m3), jossa se 
alkaloidaan soodaliuoksella. Lisäksi Vakkilan ottamolta on n. 2,5 km:n päässä 
Kyyhkylän vedenottamo, jossa on yksi siiviläputkikaivo. Kyyhkylän ottamo toimii 
varavedenottamona ja sieltä voidaan johtaa vettä Vakkilan ottamon alavesisäili-
öön. Ottamo suljettiin ajoittaisten korkeiden rauta ja mangaanipitoisuuksien takia.  
Kyyhkylän ottamolta on mahdollista ottaa vettä 800 m3/d. Kyyhkylän vedenottamon 
käyttöönotto vaatii investointeja.  
 
Pöyriälän vedenottamolta on luvan mukaan mahdollista ottaa vettä 430 m3/d. 
Käytännössä suurin otettava määrä on noin 250 m3/d.  Ottamolla on yksi raaka-
vesikaivo. Raakavesikaivosta pumpatusta vedestä poistetaan rauta ilmastus-
jälleenimeytys –menetelmällä. Imeytysaltaan vieressä on viiden kokoomakaivon 
ryhmä, josta vesi johdetaan alavesisäiliönä toimivaan kuilukaivoon. Vesi alkaloi-
daan kuilukaivossa soodaliuoksella.  

 
Sahkonkankaan vedenottamolla on myös vesioikeuden lupa, mutta ottamo on 
poistettu käytöstä vuonna 1995 raudan- ja mangaanin aiheuttamien haittojen takia. 
Rauta- ja mangaani on aiheuttanut ajoittain haittaa myös Kyyhkylän ottamon ve-
denlaatuun.  

 
Aikaisempina vuosina raakaveden ja verkostoveden bakteriologinen laatu on ollut 
hyvää. Lohensuon vedenottamon raakaveden laatu on ollut hyvää. Vakkilan ve-



AIRIX Ympäristö Oy Huittisten kaupunki E23806.10  
 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 13/31 
 

 

 

 

VHKS Viimeisin Kehittämissuunnitelma  24.11.2010 

denottamon veden rautapitoisuudet ovat olleet koholla. Rautapitoisuudet alittavat 
kuitenkin laatusuosituksen. Raakavedessä esiintyy myös suurehkoja hiilidioksidipi-
toisuuksia. Lisäksi pH on ollut laatusuosituksia alhaisempi. Pöyriälän vedenotta-
molla ei ole esiintynyt laatuongelmia. Raakaveden ilmastus on toiminut hyvin rau-
dan ja mangaanin poiston suhteen. Verkostoveden laatu on ollut hyvää. Veden-
laadussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.  
 
Ottamoilta tulevan veden virtauksista verkostonosissa ei ole varmaa tietoa. Oletet-
tavaa on, että Vakkilan ja Lohensuon vedenottamoilta tulevat vedet sekoittuvat 
Huittisten keskustan verkostossa ja ylävesisäiliössä.  

 
Huittisten kaupungille on laadittu vesihuollon valmiussuunnitelma vuonna 1997 
(Paavo Ristola Oy), jossa todetaan vedenottamoiden pumppaustehon olevan riit-
tämätön huipputuntikulutuksen mukaan laskettuna. Suurimmalla tuntikulutushetkel-
lä ylävesisäiliön on oltava käytössä. Suurimman tuntikulutuksen on laskettu olevan 
n. 400 m3/h syksyisin, jolloin Saarioisten elintarviketeollisuuden vedenkulutus on 
suurimmillaan.  

 
Vampulan Vesihuolto Oy 
 
Vampulan alue saa tarvitsemansa veden Nuijamaan vedenottamolta Palokan-
kaalta. Nuijamaalta vesi johdetaan omalla paineellaan n. 3,1 km:n etäisyydelle 
Rantalan paineenkorottamolle. Nuijamaan ottamolla on myös pumppaamo, jota 
voidaan käyttää tarvittaessa. Nuijamaalla on viisi siiviläputkiverkostoa, siiviläputki-
kaivo ja kaksi kuilukaivoa, jotka toimivat varastokaivoina. Lohensuon ottamolta on 
yhteys (ø 110 mm) Nuijamaan ottamolle.  
 
Varavedenottamona toimii Mäntylän vedenottamo Matkusjoen kylässä. Mäntylän 
ottamon antoisuus on n. 450 m3/d. Vesi otetaan kahdesta siiviläputkilinjasta, joista 
vesi johdetaan omalla paineellaan Matkusjoen (Vesikulman) paineenkorottamolle.  
 
Seuraavaan taulukkoon on koottu tiedot vedenottamoista, vedenottoluvista, ve-
denottomääristä vuodelta 2009 ja vedenkäsittelystä.  
 
Taulukko 7.1 Huittisten vedenottamoiden luvat ja vedenotto 2009 

Vedenottamo Lupa Ottolupa 
[m

3
/d] 

Käyttö 
2009 

[m
3
/d] 

Käsittely / Lisätietoja 

Lohensuo L-S VEO 1989 2 500 1 864 Alkalointi / pH:n säätö 
soodalla, klooridesinfiointi-

valmius, 3 siiviläputki-
kaivoa. 

Vakkila L-S VEO 1970 800 908 Alkalointi / pH:n säätö 
soodalla, klooridesinfiointi-

valmius, 2 siiviläputki-
kaivoa. 

Kyyhkylä L-S VEO 1975 800     

Pöyriälä L-S VEO 1975 430 122 Alkalointi / pH:n säätö 
soodalla, klooridesinfiointi-

valmius, 1 siiviläputki-
kaivo 

Nuijamaa 
(1

 1981 1 500 
(2

  538 Ei käsittelyä 

Mäntylä    450 
(3

  0 Varaottamo, ei käsittelyä 
(1

 Vedenottamolle on hyväksytty kaukosuojavyöhyke vuonna 1972 ja lähisuojavyöhykkeen 
laajennus vuonna 1989.  
(2 

Lupa puolivuotiskeskiarvona.  
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(3 
Antoisuus. Lupaa ei ole haettu. 

 

7.2.1. Vedenkulutus  

 
Huittinen 
 
Huittisten vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä yhteensä n. 2 900 m3/d. Viikkotasol-
la suurin kulutus on ollut 3 360 m3/d. Elintarviketeollisuuden osuus vedenkulutuk-
sesta vaihtelee vuodenajasta riippuen ollen enimmillään elo-marraskuussa.  
 
Huittisten vesihuoltolaitos toimittaa vettä Sastamalan kaupunkiin Äetsän alueelle 
sopimuksen mukaan korkeintaan 500 m3/d. Yhdysvesijohdon kapasiteetti riittää 
kuitenkin toimittamaan vettä enintään 300 m3/d. Toimitettu vesimäärä on ollut viime 
vuosina keskimäärin 50 – 110 m3/d.  
 
Verkosto on lisäksi yhteydessä Kokemäen kaupungin verkostoon ja vettä voidaan 
toimittaa molempiin suuntiin. Kokemäen ja Huittisten välinen yhteys ei kuitenkaan 
voi toimia varsinaisena varmuusyhteytenä pienen putkikoon vuoksi (Huittinen 90 M 
ja Kokemäki 110 M). Seuraavassa taulukossa on esitetty Huittisten vesihuoltolai-
toksen vesijohtoverkoston liittyjämäärät ja vesimäärät. 
 
Taulukko.7.1 Huittisten vesihuoltolaitoksen liittyjämäärä ja toimittama vesimäärä 2002, 
2007-2009 

  2002 2007 2008 2009 

Liittyneet asukkaat henk. 8 430 n.8500  n.8500 n.8500 

Ominaisvedenkulutus l/as d 308 324 340 340 

Verkostoon pumpattu m
3
/d 2 600 2 760 2 890 2 890 

Laskutettu vedenkulutus * m
3
/d 2 180 2 130 2 090 2 110 

Sastamalaan myyty vesimäärä m
3
/d 110 50 50 50 

Laskuttamaton (hukkavedet) m
3
/d 310 580 750 730 

Hukkavesi-% % 12 21 26 25 

 * Sisältää kotitalouksien ja teollisuuden vedenkulutuksen. 

 
Huittisissa merkittäviä vedenkuluttajia ovat elintarviketeollisuus ja maatalous. Suu-
rimpia vedenkuluttajia ovat: 
 
- Saarioisten Säilyke Oy 
- Lihajaloste Korpela Oy 
- Kivikylän Kotipalvi 
- Fortum Lämpökeskus 
- Satakunnan vankila 
- Potra Oy 
- Uimahalli 
- Veikkolan siitoskanala 
 

- Emomylly Oy 
- Ari Mahlamäki Oy 
- Tuotantoyhtymä Leena Nisu Oy 
- Veljekset Riuttamäki Oy 
- Broilerkasvattamo P. Jarttu Oy 
- Satotaito Oy 
- Maatilayhtymä Virtanen Heikki 
- BroiCo Oy 
 

 
Vampulan Vesihuolto Oy 
 
Vampulan Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkostoon oli vuoden 2009 lopussa liittynee-
nä 934 kiinteistöä. Liittyneiden asukkaiden määräksi on noin  2 036 asukasta. Ver-
kostoon on liittyneenä asukkaita Loimaan kaupungin Alastarosta, Huittisten alueel-
ta, muutama asukas Köyliöstä ja Säkylästä. Liittymisprosentti Vampulan alueella 
on 97 %.  
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Vuonna 2009 Vampulan vesihuolto Oy:n verkostoon pumpattiin vettä keskimäärin 
538 m3/d. Teollisuuden vedenkulutus oli vuonna 2009 n. 16 m3/d. Koko verkoston 
ominaisvedenkulutus oli n. 264 l/as/d. Laskuttamattoman vedenkulutuksen osuus 
oli n. 5 % kokonaiskulutuksesta. Seuraavassa taulukossa on esitetty Vampulan 
Vesihuollon liittyjämäärät ja vesimäärät. 
 
Taulukko 7.2 Vampulan Vesihuolto Oy:n liittyjämäärät ja vedenkulutus 2003, 2006-2009 

  yks. 2003 2006 2007 2008 2009 

Liittymäsopimuksia kpl 896 917 926 927 934 

Liittyneet asukkaat henk 1700 2 019 2 030 2 030 2 036 

Ominaisvedenkulutus l/as d 340 294 267 263 264 

Verkostoon pumpattu m
3
/d 578 593 543 533 538 

Laskutettu vedenkulutus * m
3
/d 495 514 500 497 511 

Teollisuuden osuus m
3
/d - 14 18 16 16 

Laskuttamaton (hukkavedet) m
3
/d 83 79 43 37 27 

Hukkavesi-% % 14 % 13 % 8 % 7 % 5 % 
* noin 63 % menee maatalouden tuotantorakennuksiin 

 
Vampulan Vesihuolto Oy:n suurimmat kuluttajat olivat vuonna 2009: 
- Niittynen Kari  
- Koskinasula Oy  
- Satapossu Oy  
 

7.2.2. Vesijohtoverkosto  

 
Keskitetty vedenjakelu kattaa lähes koko kaupungin asutut alueet.  
 
Huittinen 
 
Huittisten alueella vedenjakeluverkostot käsittävät asutut alueet. Vuonna 2005 ve-
sijohtoverkoston pituus oli 262 km, josta 247 km oli muoviputkea, 6 km valurauta-
putkea ja 9 km asbestisementtiputkea. Laskuttamattoman veden osuus kokonais-
pumppauksesta oli 25 % vuonna 2009. Laskuttamattoman veden osuus kuvaa 
verkoston kuntoa. Tavoitetaso on alle 10 %. Huittisten suuri lukema saattaa osit-
tain selittyä elintarviketeollisuuden vedentoimitussopimuksista ja vedenkulutuksen 
kirjaamisesta. 
 
Huittisten vesijohtoverkostoon kuuluu yksi ylävesisäiliö, jonka tilavuus on 1 000 m3 
ja MW on +86 m ja HW on +87,32 m. Koko verkosto on kaukovalvonnan piirissä. 
Verkosto on yhteydessä Sastamalan ja Kokemäen kaupunkien verkostoihin. Sas-
tamalan yhdysvesijohto on 160 M ja Kokemäen yhdysvesijohto on 90 M/110 M.  
 
Huittisten vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma on laadittu keväällä 2010. Valvon-
tatutkimusohjelmassa ei ole käsitelty entisen Vampulan kunnan alueella sijaitsevia 
toimintoja. 
 
Vampulan Vesihuolto Oy 
 
Vampulan Vesihuollon toiminta-alue muodostuu Vampulan alueesta. Lisäksi vettä 
toimitetaan Huittisten Palojoen ja Riuttanmaan alueille, Loimaan kaupungin Alasta-
rossa olevien Riuttantien ja Kalsinkulmantien alueille, Köyliön ja Säkylän kuntien 
alueille, jotka ovat Vampulan rajan tuntumassa. Vuonna 2009 vesijohtoverkoston 
pituus oli 284 km, joka oli kokonaan muoviputkea. Laskuttamattoman veden osuus 
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kokonaispumppauksesta oli 5 % vuonna 2009. Seuraavassa taulukossa on esitetty 
vesijohtoverkoston pituudet. 
 
Taulukko 7.3 Vampulan Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkoston pituus 2006-2009 

  2006 2007 2008 2009 

Verkoston pituus km 277 282 282 284 

 
Vampulan vesijohtoverkostoon kuuluu kaikkiaan seitsemän paineenkorotusase-
maa, joihin on rakennettu desinfiointivalmius. Verkostoon kuuluvat seuraavat säili-
öt ja paineenkorottamot:  

- Rantala, paineenkorottamo, säiliö 300 m3 

- Ihaninmäki, paineenkorottamo, säiliö 10 m3 

- Matkusjoki, paineenkorottamo, säiliö 70 m3 

- Ruskeakallio, säiliö 25 m3, ei käytössä  

- Kalkkivuori, paineenkorottamo, säiliö 370 m3, ei käytössä  

- Rutava, paineenkorottamo, säiliö, 20 m3 

- Keipilä, paineenkorottamo, säiliö 10 m3 

- Kukonharja, paineenkorottamo, säiliö 20 m3 

- Anttila, paineenkorottamo, säiliö 10 m3 
Rantalassa ja Matkusjoella on varavoimavalmius sähkökatkosten varalle.  
 

7.2.3. Poikkeusolojen vedenhankinta  

 
Varmuusluokitus (I-III, 0) perustuu siihen, kuinka monta litraa talousvettä asukasta 
kohti voidaan toimittaa käyttöön poikkeustilanteessa. Poikkeustilanteeksi määritel-
lään tilanne, jossa ensisijainen vesilähde on poissa käytöstä. Varaottamon tulee si-
jaita eri pohjavesialueella, jotta se kelpaa luokituksessa huomioiduksi. Luokitus pe-
rustuu valtion ympäristöhallinnon ohjeisiin. Laitoksen tavoitteena tulee olla saavut-
taa varmuusluokka I tai vähintään II.  
 
Tarkastelu on tehty verkostokohtaisesti. Seuraavassa taulukossa on esitetty oh-
jeistuksen mukaisesti laskettu varmuusluokitus.  
 
Taulukko 7.3 Huittisten ja Vampulan vesijohtoverkostojen varmuusluokitus  

Verkosto Liitty-
neet 
(as) 

Pääottamo 
(m

3
/d) 

Varaottamot 
(m

3
/d) 

Poikkeusolot, 
käytössä 
(l/ as d) 

Var-
muus- 
luokka 

Huittisten verkosto 8 800 2 500 2 030 231 I 

Vampulan Vesihuolto 
Oy:n verkosto 

1 700 1 500 450 265 I 

Luokkarajat: I (> 120 l/as d), II (> 50 l/as d), III (>5 l/as d), 0 (< 5 l/as d) 

 

Huittisten verkoston pääottamona toimii Lohensuon ottamo, jonka ollessa pois käy-
töstä varaottamoista saadaan vettä yhteensä 2 030 m3/d eli 231 l/as d. Varmuus-
luokka on I. Varaottamot eivät kuitenkaan riitä, jos otetaan huomioon elintarvikete-
ollisuus. Pelkästään suurimman kuluttajan eli Saarioisten keskikulutus sesonkiai-
kana syksyllä on 1 700 m3/d. Varaottamoiden lisäksi verkosto on yhteydessä Sas-
tamalan ja Kokemäen kaupunkien verkostoihin. Sastamalan yhdysvesijohto on 160 
M ja Kokemäen yhdysvesijohto on 90 M/110 M. Kokemäen ja Huittisten välinen yh-
teys ei kuitenkaan voi toimia varsinaisena varmuusyhteytenä pienen putkikoon 
vuoksi (Huittinen 90 M ja Kokemäki 110 M). Nuijamaan ja Lohensuon ottamoiden 
välillä on yhdysjohto. Myöskään nykyisistä varavesiyhteyksien kautta ei saada riit-
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tävää vesimäärää teollisuuden tarpeisiin, jos Lohensuon ottamo on poissa käytös-
tä. 
 
Vampulan Vesihuolto Oy:n verkoston pääottamo on Nuijamaan ottamo, jonka ol-
lessa pois käytöstä varaottamosta (Mäntylä) saadaan vettä 450 m3/d eli 265 l/as d. 
Varmuusluokka on I. Varaottamon lisäksi Nuijamaan ja Lohiluoman ottamoiden vä-
lillä on yhdysjohto, jota on myös käytetty veden toimittamiseen Vampulaan. 

 

7.3 JÄTEVESIEN VIEMÄRÖINTI JA KÄSITTELY  

 
Huittinen 
 
Huittisten vesihuoltolaitoksen viemäröintialueita ovat kaikki asemakaava-alueet. 
Vuonna 2005 viemäriverkoston pituus oli 104 km, josta 62 km oli muoviputkea ja 
42 km betoniputkea. Laskuttamattoman jäteveden osuus laitoksella käsitellystä jä-
tevesimäärästä oli 44 % vuonna 2005. Hulevesiviemäreitä on keskustan lisäksi 
Sahkon, Pappilanniemen, Nanhian, Kuninkaisten ja Löysälän alueilla ja hule-
vesiverkoston pituus oli vuonna 2005 yhteensä 41 km. 
 
Vampula 
 
Vampulan alueella viemäröintialue kattaa Kirkonkylän. Liittyjiä viemäriverkostossa 
oli vuonna 2003 n. 530 ja liittymisaste keskitettyyn järjestelmään n. 30 %. Vuonna 
2005 viemäriverkoston pituus oli 6,7 km, josta 4,8 km oli muoviputkea ja 1,9 km 
betoniputkea. Laskuttamattoman jäteveden osuus laitoksella käsitellystä jätevesi-
määrästä oli 44 % vuonna 2001. Hulevesiviemäreitä on vain joitakin satoja metre-
jä. 

 

7.4 JÄTEVESIEN KÄSITTELY  

 
Huittinen  

 
Huittisten alueen jätevedet käsitellään Pappilanniemen biologiskemiallisella jäte-
vedenpuhdistamolla. Pappilanniemen puhdistamon prosessiyksiköt ovat:  

- tulopumppaus 

- välppäys (porrasvälpät) 

- hiekan- ja rasvanerotus 

- esiselkeytys  

- biosuodin (saneerattu v. 2000) 

- ilmastus (V = 2*660 m3) 

- väliselkeytys (A = 392m3) 

- jälkiselkeytys (A = 550 m3) 

- tiivistämö (A = 2*25 m3) 

- linkokuivaus 
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Puhdistamon mitoitusarvot on esitetty seuraavassa taulukossa. 
 

Taulukko 7.4 Huittisten jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot  

  yksikkö mitoitusarvot 

Jätevesivirtaama (Qmit) m
3
/d 5 300 

Jätevesivirtaama max (qmax) m
3
/h 780 

BHK7ATU -kuorma kg/d 3 400 

Fosforikuorma kg/d 60 

Typpikuorma kg/d 200 

Kiintoainekuorma kg/d 4 800 

 
Huittisten Pappilanniemen jätevedenpuhdistamolla käsitellään n. 7 700 asukkaan 
jätevesien lisäksi huomattava määrä elintarviketeollisuuden jätevesiä (Saarioinen). 
Puhdistamon vesiprosessissa käsitellään myös sako- (1 097 m3) ja umpikaivoliet-
teet (1 435 m3). Asutuksen orgaaninen kuorma on n. 400 – 500 kg/d ja elintarvike-
teollisuuden kuormitus sesonkiaikaan (syksyllä) on n. 1 000 – 2 000 kg/d. Seuraa-
vassa taulukossa on esitetty Huittisten puhdistamon tulokuormitus vuosina 2000-
2009.  
 
Taulukko 7.5 Huittisten jätevedenpuhdistamolle tulevan jäteveden laatu ja tulokuormitus 
vuosina 2000-2009  

Vuosi Virtaama    BOD7-ATU   Fosfori   Typpi   

  
tarkk. 
[m

3
/d] 

koko 
vuosi 
[m

3
/d] mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d 

2000 3 673 3 380 820 2 800 8,8 30,0 35 120 

2001 2 977 2 840 740 2 100 7,4 21,0 35 100 

2002 3 172 2 640 950 2 500 8,7 23,0 42 110 

2003 2 943 2 450 860 2 100 9,4 23,0 45 110 

2004 3 411 3 086 810 2 500 8,7 27,0 39 120 

2005 3 220 2 730 920 2 500 9,2 25,0 40 110 

2006 3 277 3 010 930 2 800 9,0 27,0 40 120 

2007 2 650 2 660 750 2 000 11,0 28,0 45 120 

2008 3 929 3 410 650 2 200 8,2 28,0 38 130 

2009 2 546 2 190 1 100 2 300 14,0 30,0 59 130 

 
Vuosi 2009 oli kuiva ja näin vuotovesien osuus jäi vähäiseksi. Saarioisten orgaani-
nen kuorma väheni vuonna 2007, kun mm. punajuurien käsittely siirtyi pois Huitti-
sista. Tulokuorma kapasiteettiin nähden oli tasainen koko vuoden ajan.  
 
Vuosittainen vaihtelu johtuu osittain teollisuuden tuotannossa tapahtuvista muu-
toksista. Pääosa näytteenotoista on arkisin, joten käytännössä keskimääräinen tu-
lokuorma on hiukan esitettyä pienempi.  
 
Puhdistamon orgaaninen kuorma oli mitoitusrajalla kahtena kertana 24 tarkkailus-
sa. Kuitenkin pääosin ilmastusallastilavuus riitti biosuotimen jälkeisen kuorman kä-
sittelyyn. Esiselkeytyksellä ja biosuotimella saatiin tarkkailuajankohtina leikattua 
orgaanisesta kuormasta n. 83 %:a. Näin aktiivilieteosaan on johdettu keskimäärin 
390 kg BOD/d. Vuonna 2009 pahimmilta ongelmilta vältyttiin. Tilakuorma aktiivi-
lieteosaan oli 0,29 kg/BOD/m3*d eli mm. nitrifiointiin oli kaikki mahdollisuudet käy-
tetyllä seitsemän kilon lietepitoisuudella vesien ollessa tavanomaista lämpimäm-
piä.  
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Vuoden 2009 suurin vuorokausivirtaama oli n. 5 800 m3/d, jolloin jälkiselkeytyksen 
pintakuorma oli 0,44 m/h.  
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty Huittisten puhdistamon lupaehtojen jäännöspi-
toisuus- ja poistotehovaatimukset ja käsittelytulos neljännesvuosikeskiarvona tar-
kasteltuna vuonna 2009. Ympäristölupa edellyttää, että lupaehdot tulee saavuttaa 
neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja 
poikkeustilanteet mukaan luettuna.  
 
Taulukko 7.6 Huittisten jätevedenpuhdistamon jäännöspitoisuus- ja puhdistustehovaati-
mukset, sekä BOD-, kokonaisfosfori-, COD- ja kiintoainetulos neljännesvuosikeskiarvona 
tarkasteluna vuonna 2009  

  
BOD7-ATU 

  
Fosfori 

  
CODCr 

  
Kiintoaine 

  

  mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

Lupaehto <25 >95 <0,5 >90 <125,0 >75 <35 >90 

I vuosineljännes 7,1 99 0,49 97 53,0 97 19 98 

II vuosineljännes 8,0 99 0,27 98 42,0 97 9,9 98 

III vuosineljännes 4,5 100 0,35 98 42,0 97 5,6 99 

IV vuosineljännes 6,0 100 0,18 99 44,0 97 7,5 99 

 
Ympäristöluvassa käsittelylle asetetut ehdot täyttyivät kaikilta osin vuonna 2009. 
Tulos täytti myös yhdyskuntajätevesiasetuksen 888/2006 vaatimukset. VNP 
888/2006 mukaan kiintoaineen ja CODCR:n osalta sallitaan tämän kokoluokan lai-
toksissa asetuksen raja-arvojen ylitys kolmen näytteen osalta (raja-arvot ovat sa-
mat kuin lupaehdoissa). Vuoden 2009 tarkkailuajankohtina ei todettu yhtään ylitys-
tä.  
 
Lisäksi ympäristöluvassa edellytettiin, että typen jäännöspitoisuuden tulee olla <20 
mg/l, kun prosessilämpötila > 12 ºC. Edellä mainittu ehto täyttyi ja poistuvan veden 
typpipitoisuuden vuosikeskiarvo oli 15 mg/l. Tavoitteeksi asetettu 70 %:n typpire-
duktio saavutettiin vuosikeskiarvon ollessa 75 %. Puhdistamon prosessilämpötila 
oli läpi vuoden lähes aina yli 12 astetta.  
 
Vesistön kuormitus aleni osittain edelleen. Vuosikeskiarvona käsittelytulos on hyvä 
ja esimerkiksi fosforin osalta päästiin lähelle tavoitetasoa (Kok.P <0,3 mg/l). Kysei-
nen raja on saavutettavissa tehokkaan käyttötarkkailun avulla. Lietteiden hallinta 
on parantunut kuivausmenetelmän vaihduttua vuoden 2009 alkupuolella suoto-
nauhasta linkoamiseen.  
 
Puhdistamon prosessista poistetut lietteet tiivistettiin ja kuivattiin lingolla. Kuivatun 
lietteen määrä oli 1 800 m3. Kuivattu liete on kuljetettu kokonaisuudessaan Säky-
lään Satakierto Oy:lle jatkokäsittelyyn.  
 
Vampula  
 
Vampulan alueen jätevedet käsitellään vuonna 1984 rakennetussa jätevedenpuh-
distamossa. Laitos on rengaskanavapuhdistamo, jossa fosfori saostetaan rinnak-
kaissaostuksena ferrosulfaatilla. Laitokselle on uusittu lupa vuonna 2001 ja se on 
voimassa vuoden 2010 loppuun. Alueella ei ole tavallisista talousjätevesistä poik-
keavien jätevesien tuottajia.  
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Taulukko 7.7 Vampulan jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot 

  yksikkö mitoitusarvot 

Jätevesivirtaama (Qmit) m
3
/d 270 

Jätevesivirtaama (qmit) m
3
/h 21 

BHK7ATU –kuorma kg/d 45 

Asukasvastineluku AVL 600 

Aselkeytys m
2
 35 

Vilmastus m
3
 250 

 
Vuonna 2009 Vampulan jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin n. 500 asukkaan jäte-
vedet. Lisäksi lietelavoille tuotiin käsiteltäväksi sako- (199 m3) ja umpikaivolietettä 
(1 322 m3). Lietelavojen rejektit palautuvat puhdistusprosessiin.  
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty Vampulan puhdistamolle tulevan jäteveden 
laatu ja kuormitukset vuosina 2000 – 2009.  
 
Taulukko 7.8 Vampulan jätevedenpuhdistamolle tulevan jäteveden laatu ja tulokuormitus 
vuosina 2000-2009.  

Vuosi Virtaama    BOD7-ATU   Fosfori   Typpi   

  
tarkk. 
[m

3
/d] 

koko vuosi 
[m

3
/d] mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d 

2000 170 210 86 18,0 3,6 0,75 20 4,3 

2001 110 155 97 15,0 4,7 0,73 27 4,2 

2002 178 133 120 16,0 6,0 0,80 33 4,4 

2003 194 122 150 18,0 6,9 0,85 43 5,2 

2004 115 149 130 20,0 5,8 0,88 32 4,7 

2005 267 152 140 22,0 6,2 0,95 36 5,5 

2006 139 149 120 20,0 5,4 0,86 29 4,6 

2007 130 135 100 14,0 5,3 0,72 29 4,6 

2008 139 194 72 14,0 3,7 0,72 23 4,5 

2009 92 102 140 15,0 6,7 0,70 42 4,4 

 
Vuonna 2009 käsitelty jätevesimäärä oli lähes 50 % pienempi kuin vuonna 2008. 
Muutos perustuu vuotovesimäärien vaihteluihin ja kertoo viemäriverkon erittäin 
huonosta kunnosta. Tulokuormitus pysyi lika-aineiden osalta ennallaan, vaikka ve-
simäärä vähenikin selvästi. Tulokuormitus vastaa n. 300 asukkaan jätevesiä, eli se 
on liittyjämäärää pienempi. Puhdistamon keskimääräinen tilakuormitus oli 0,06 kg 
BOD7-ATU/m3*d ja vastaavasti lietekuormitus oli 0,01 kg BOD7-ATU/kg MLSS*d.  
 
Alhainen kuormitustaso mahdollistaa tehokkaan orgaanisen aineen poiston ja nitri-
fioivan ajotavan. Hallitun nitrifikaation ylläpitäminen edellyttäisi säännöllistä pro-
sessin pH:n ja jäännösammoniumtypen seurantaa (pH-mittari+komparaattori). Ta-
voite pH on 6,5-7,0, joten kalkkia tulee annostella riittävästi, jotta pysytään tällä 
alueella. Kalkin kulutus oli vuonna 2009 4 370 kg/a (keskimäärin 12 kg/d). Ajoittain 
esiintyi tavoitetta alhaisempia pH-lukemia.  
 
Selkeytyksen pintakuorma oli vuoden keskimääräisellä virtaamalla 0,12 m/h. Puh-
distamolla pystytään kohtuudella käsittelemään vielä 500 m3/d virtaamat, jolloin 
pintakuorma on 0,60 m/h. Tämäkin virtaamataso ylittyi vain pahimpina vuoto-
vesiaikoina vuonna 2009. Sateisina aikoina viemäriverkostoon pääsee reilusti ve-
siä pihoilta ja katoilta virtaamien vaihdellessa nopeasti. Vuotovesien huomattavan 
suurista määristä kertovat myös tulevan veden määrän ja pitoisuuksien vaihtelut.  
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Taulukko 7.9 Vampulan jätevedenpuhdistamolla käsitellyn jäteveden keskimääräiset pitoi-
suudet ja puhdistustehot sekä lupaehdot vuonna 2009. Lihavoidut arvot eivät täyttäneet 
vaatimusta.  

  2009   Lupaehdot 

  mg/l % mg/l % 

BOD7-ATU 9,3 93 15 90 

Fosfori 0,99 85 0,8 90 

Typpi 51 25 -  -  

CODCr 47 85 125 75 

Kiintoaine 30 84 35 90 

 
Kaikkia lupaehtoja ei saavutettu. Fosforipitoisuus sekä fosfori- ja kiintoaineredukti-
ot jäivät raja-arvoista. Muut tulokset olivat lupaehtoihin nähden hyväksyttäviä. Lai-
hat tulovedet vaikeuttavat aika ajoin reduktiovaatimusten saavuttamista selvästi. 
Vuonna 2009 keskimääräinen nitrifikaatioaste oli 66 % eli lupaehdoissa mainittu 
tavoitteellinen taso jäi saavuttamatta. Nitrifiointi oli täysin tyrehtynyt mm. elokuun 
tarkkailun aikana.  
 
Vampulan puhdistamolla muodostunut ylijäämäliete kuljetettiin Huittisten Pappilan-
niemen jätevedenpuhdistamolle jatkokäsittelyyn. Jatkokäsittelynä on linkokuivaus. 
Pois kuljetetun ylijäämälietteen määrä vuonna 2009 oli 420 m3.  
 

7.5 HULEVEDET  

 
Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta 
poisjohdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös perustusten kuivatusvedestä käyte-
tään nimeä ”hulevesi”. Tiiviisti asutuilla alueilla, joilla hulevesiä ei pystytä hallitusti 
käsittelemään tonteilla, hulevedet johdetaan viemäriin. Sekaviemäröinnissä hule-
vedet johdetaan jätevesiviemäriin, jolloin hulevedet päätyvät jätevedenpuhdista-
molle. Hulevedet aiheuttavat haittaa puhdistusprosessille, kuten turhaa kuormitus-
ta, suuria virtaamavaihteluita ja veden lämpötilan alenemista. Erillisviemäröinnillä 
tarkoitetaan jätevesien johtamista jätevesiviemärissä ja hulevesien johtamista hu-
levesiviemärissä. Tällöin hulevedet eivät päädy jätevedenpuhdistamolle, vaan ne 
puretaan hallitusti maastoon.   
 
Yleisesti vanhoilla asuinalueilla ei ole hulevesiviemäröintiä. Joissakin tapauksissa 
hulevedet on johdettu luvatta ja vastoin laitoksen sääntöjä jätevesiviemäriin. Uusil-
le asemakaava-alueille rakennetaan nykyään aina erillisviemäröinti. 
 
Huittisissa ja Vampulassa hulevesiverkostoa on rakennettu asemakaava-alueille. 
Huittisten alueella hulevesiviemäriverkoston pituus on n. 37 km ja Vampulan alu-
eella n. 0,4 km.  
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7.6 MAKSUT 

 
Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksen taksan mukaiset hinnat on esitetty seu-
raavassa taulukossa. 
 
Taulukko 7.4 Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksen taksa 1.7.2010 alkaen 

Taksa     

Käyttömaksu vesi vesi 1,17 €/m
3
 

(sis. ALV 23 %) viemäri viemäri 1,64 €/m
3
 

Perusmaksu  vesi 31,00 €/vuosi 

(sis. ALV 23 %)  viemäri 24,60 €/vuosi 

Liittymismaksu asemakaava-alueella vesi 875 € 

(ALV 0 %)  viemäri 1 036 € 

 asemakaava-alueen ulkopuolella (+ 25 %) vesi 1 095 € 

  viemäri 1 295 € 

 toiminta-alueen ulkopuolella (- 50 %) * vesi 440 € 

  viemäri 518 € 

* = Vesihuoltolaitos tekee sopimuksen vedentoimituksesta ja/tai viemäröinnistä toiminta-alueen ulko-
puolisen liittyjän kanssa, mikäli liittyjä sitoutuu kustantamaan ja ylläpitämään johdot laitoksen vesijoh-
dosta tai viemäristä kiinteistölle saakka. 

 
Vampulan vesihuolto Oy:n taksa on esitetty seuraavassa taulukossa. 
 
Taulukko 7.5 Vampulan Vesihuolto Oy:n taksa 1.7.2010 alkaen 

Taksa     

Käyttömaksu  vesi 0,99 €/m
3
 

(sis. ALV 23 %)     

Perusmaksu  vesi 33,27 €/vuosi 

(sis. ALV 23 %)     

Liittymismaksu  Omakotitalon ja vapaa-ajanasunnon    

(ALV 0 %)  liittymismaksun hinta on 127 €/yksikkö. 
 Malliesimerkki: 250 m2 kerrosalan asuin- 

   

  rakennuksen liittymismaksu on 1587,50 € 
 ja 12,5 yksikköä jolla rakennetaan vesi- 
 johtoa runkolinjasta 125 m, ylimenevältä osalta  
 peritään rakennuskuluja. Liittymismaksu  
 sisältää sopimuksen mukaisen tonttijohdon, 
 taloventtiilin ja mittarivarauksen. 

   

     

     

     

 

7.7 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ  

 
Huittisten ja naapurikuntien välillä on tehty yhteistyötä vedenhankinnassa ja ver-
kostojen yhdistämisessä. Tehtyjen päätösten myötä yhteistyö tulee tiivistymään 
myös jätevedenkäsittelyssä. Huittisten, Vammalan, Äetsän, Punkalaitumen, Suo-
denniemen ja Mouhijärven jätevesienkäsittely tullaan keskittämään Huittisten sa-
neerattavalle ja laajennettavalle jätevedenpuhdistamolle.  
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Siirtoviemärit rakennetaan välille Punkalaidun – Huittinen, Vampula – Huittinen ja 
Sastamala – Huittinen. Uuden Huittisten keskuspuhdistamon toiminta on tarkoitus 
aloittaa toimintansa vuonna 2015.  
 
Alueellisen jätevesiyhteistyön toteuttamiseksi perustetaan Huittisten Puhdistamo 
Oy, joka on kuntien yhdessä omistama. 
 
Vuonna 2008 on laadittu tarveselvitys vesijohtoverkostojen yhdistämisestä Huittis-
ten, Vammalan, Äetsän ja Punkalaitumen alueella. Suunnitelmassa on selvitetty, 
onko perusteltuja syitä siihen, että siirtoviemäreiden kanssa samalla rakennetaan 
myös talousveden yhdysvesilinjat.  

 

8. KEHITYSENNUSTEET  

 

8.1 VEDENHANKINTA JA –JAKELU  

 
Huittisten kaupungin alueella vesijohdon liittymisprosentti on jo nyt korkea eli 94 %. 
Vuoteen 2030 mennessä liittymisprosentin odotetaan nousevan 100 %:iin. Veden-
kulutus pysyy samana tai jopa laskee hieman. Ennusteessa on oletettu ominaisve-
denkulutus olevan laskeva. Tämä johtuu asutuksen ja teollisuuslaitosten vettä 
säästävien tekniikoiden kehittymisestä. Teollisuus on ratkaiseva tekijä vedenkulu-
tuksen kehityksessä. Asutuksen vedenkulutus ei tule muuttumaan tulevaisuudessa 
merkittävästi. Seuraavassa taulukossa on esitetty Huittisten kaupungin alueen ve-
sijohdon liittyjämäärien ja vedenkulutuksen ennusteet. 
 
Taulukko 8.1 Vesijohdon liittyjämäärien ja vedenkulutuksen ennuste vuoteen 2030. Vuoden 
2009 tiedot ovat toteutuneita ja 2010-2030 tiedot ovat ennusteita. 

 Yks. 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

Huittinen        

Alueen asukasmäärä henk. 9 000 8 978 8 948 8 969 9 012 9 020 

Asukasmäärä vesijohdon piirissä henk. 8 500 8 500 8 700 8 800 8 900 9 000 

Liittymisaste % 94 % 95 % 97 % 98 % 99 % 100 % 

Ominaisvedenkulutus l/as d 340 330 320 320 320 320 

Vedenkulutus m
3
/d 2 890 2 805 2 784 2 816 2 848 2 880 

        

Vampulan Vesihuolto Oy        

Alueen asukasmäärä henk. 1 670 1 663 1 627 1 609 1 611 1 653 

Asukasmäärä vesijohdon piirissä henk. 1 670 1 663 1 627 1 609 1 611 1 653 

Liittymisaste % 97 % 97 % 97 % 98 % 98 % 98 % 

Ominaisvedenkulutus l/as d 322 320 320 320 320 320 

Vedenkulutus m
3
/d 538 532 521 515 516 529 

        

Huittisten kaupunki yhteensä        

Huittisten kaupungin asukasmäärä henk. 10 670 10 641 10 575 10 578 10 623 10 673 

Asukasmäärä vesijohdon piirissä henk. 10 170 10 163 10 327 10 409 10 511 10 653 

Liittymisaste % 95 % 96 % 98 % 98 % 99 % 100 % 

Vedenkulutus m
3
/d 3 428 3 337 3 305 3 331 3 364 3 409 
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8.2 VIEMÄRÖINTI JA JÄTEVESIEN KÄSITTELY  

 
Huittisten alueella viemäriin liittyneiden määrä tulee olemaan 8 400 asukasta (93 
%) vuonna 2030. Kasvua nykyisestä tulee n. 700 asukasta. Jätevesimäärä tulee 
olemaan noin 3 070 m3/d.  
 
Vampulan alueella viemäriin liittyneiden määrä tulee olemaan 1 650 asukasta (52 
%) vuonna 2030. Kasvua nykyisestä tulee n. 300 asukasta. Jätevesimäärä tulee 
olemaan noin 200 m3/d. 
 
Yhteensä Huittisten kaupungin liittyjämäärä tulee olemaan 9 260 asukasta. Liitty-
misaste nousee nykyisestä 78 %:sta 87 %:iin. Seuraavassa taulukossa on esitetty 
liittyjämäärän, jätevesimäärän ja kuormituksen ennusteet. 
 
Taulukko 8.4 Jätevesimääräennusteet vuoteen 2030 Huittisissa ja Vampulassa. Vuoden 
2007 ja 2009 tiedot ovat toteutuneita ja 2010-2030 tiedot ovat ennusteita.  

 Yks. 2007 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

Huittinen         

Alueen asukasmäärä henk. 8 999 9 000 8 978 8 948 8 969 9 012 9 020 

Asukasmäärä viemäröinnin piirissä henk. 7 000 7 700 7 800 8 000 8 200 8 300 8 400 

Liittymisaste % 78 % 86 % 87 % 89 % 91 % 92 % 93 % 

Asumajäteveden ominaismäärä l/as d 116  120 120 125 125 125 

Keskimääräinen jätevesivirtaama m
3
/d 2 660 2 190 2 746 2 975 3 040 3 058 3 070 

Asumajätevedet m
3
/d 809  936 960 1 025 1 038 1 050 

Teollisuusjätevedet m
3
/d 775  800 1 100 1 200 1 200 1 200 

Sakokaivolietteet m
3
/d 8 7 10 15 15 20 20 

Vuoto- ja hulevedet m
3
/d 1 068  1 000 900 800 800 800 

BOD7ATU yhteensä kg/d 2 000 2 300 2 500 3 000 3 280 3 325 3 370 

BOD7ATU asutus kg/d 716 400 500 640 680 725 770 

BOD7ATU teollisuus kg/d 1 284 1 900 2 000 2 350 2 600 2 600 2 600 

Kokonaisfosfori kg/d 28 30 30 30 33 35 37 

Kokonaistyppi kg/d 120 130 130 135 145 150 155 

         

Vampula         

Alueen asukasmäärä henk. 1 670 1 670 1 663 1 627 1 609 1 611 1 653 

Asukasmäärä viemäröinnin piirissä henk. 580 580 600 670 760 820 860 

Liittymisaste % 35 % 35 % 36 % 41 % 47 % 51 % 52 % 

Jäteveden ominaismäärä l/as d 233 176 230 230 230 230 230 

Keskimääräinen jätevesivirtaama m
3
/d 135 102 138 154 175 189 198 

BOD7ATU kg/d 14 15 16 21 28 32 35 

Kokonaisfosfori kg/d 0,7 0,7 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 

Kokonaistyppi kg/d 5 4 5 5 7 7 8 

         

Huittisten kaupunki yhteensä         

Huittisten kaupungin asukasmäärä henk. 10669 10 670 10 641 10 575 10 578 10 623 10 673 

Asukasmäärä viemäröinnin piirissä henk. 7 580 8 280 8 400 8 670 8 960 9 120 9 260 

Liittymisaste % 71 % 78 % 79 % 82 % 85 % 86 % 87 % 

Keskimääräinen jätevesivirtaama m
3
/d 2 795 2 292 2 884 3 129 3 215 3 246 3 268 

BOD7ATU kg/d 2 014 2 315 2 516 3 021 3 308 3 357 3 405 

Kokonaisfosfori kg/d 29 31 31 31 34 36 38 

Kokonaistyppi kg/d 125 134 135 140 152 157 163 
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9. KEHITTÄMISTARPEET  

 
Seuraavassa on esitetty vesihuollon keskeisimmät kehittämistarpeet.  
 

9.1 VEDENHANKINTA JA –JAKELU  

 

- Vesihuollon maksu-, liittymis- ym. periaatteiden selvittäminen ja yhtenäistäminen 
(pl.  Vampulan vesihuolto Oy) 

- Uusien asemakaava-alueiden vesijohtoverkoston rakentaminen 

- Vesijohtoverkoston jatkuva saneeraus saneerausohjelman mukaisesti 

- Sähkökatkoksiin varautuminen vedenottamoilla 

- Veden mikrobiologisen laadin varmistaminen vedenottamoilla 

- Vedenottamoiden saneeraaminen saneerausohjelman mukaisesti 

- Varmuusvesijohtojen lisääminen poikkeustilanteiden varalle (erit. elintarviketeolli-
suuden vedentarve poikkeustilanteissa) 

- Huittinen - Punkalaidun -yhdysvesijohto siirtoviemärin yhteyteen 

- Huittinen - Sastamala -yhdysvesijohto siirtoviemärin yhteyteen 
 

9.2 JÄTEVEDENKÄSITTELY  

 

- Vampulan jätevedenpuhdistamon jatkoluvan hakeminen siirtoviemärin rakenta-
miseen asti. Lupa tulee hakea vuoden 2010 aikana. Puhdistamon saneeraustar-
peen selvittäminen ja toteutus tarpeen mukaan. 

- Huittisten alueellisen keskuspuhdistamon rakentaminen. Tavoite, että toiminnas-
sa vuonna 2015. Huittisten ja Vampulan vanhojen puhdistamoiden poistaminen 
toiminnasta ja purkaminen.  

- Punkalaidun - Huittinen -siirtoviemärin rakentaminen.  

- Vampula - Huittinen -siirtoviemärin rakentaminen.  

- Sastamala - Huittinen -siirtoviemärin rakentaminen.  

- Vampulan alueen viemäriverkostokartat ovat puutteelliset. Verkosto tulee mitata 
ja laatia kunnollinen verkostokartta.  

- Uusien asemakaava-alueiden viemäröinnin järjestäminen  

- Viemäriverkoston ja jätevedenpumppaamojen saneeraaminen saneerausohjel-
man mukaisesti. Viemäriverkostosta tulevat vuotovedet lisäävät seudulliseen 
puhdistamoon jatkossa johdettavaa jätevesimäärää, josta maksetaan kuutiohin-
taperusteisesti. 

- Hulevesiviemäröinnin rakentaminen uusilla kaava-alueilla ja edistäminen vanhoil-
la alueilla verkostosaneerausten yhteydessä  

- Nykyisillä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen liittäminen 
viemäriverkostoon  

- Viemäriverkostojen laajentaminen haja-asutusalueiden kyliin ja asutuskeskitty-
miin  
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C-OSA KOKO KUNNAN ALUE  

 

10. VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN  

 
Vesihuoltolain 7 § mukaan jokaiselle kunnassa sijaitsevalle vesihuoltolaitokselle on 
määriteltävä toiminta-alue, josta laitoksella on huolehtimisvelvollisuus. Toiminta-
alueeseen sisältyy määritellyt alueet vedenjakelulle ja viemäröinnille, jotka voivat 
olla erikokoisia. Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueiden tulee kattaa kaikki alueet, 
joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tar-
peen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja 
vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alueita määritettäessä tu-
lee myös huomioida suurehkon asukasjoukon tarve sekä terveydelliset ja ympä-
ristönsuojelulliset syyt. 
 
Vesihuoltolain 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö 
on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolaitoksen tulee määrätä 
liittämiskohta kaikille toiminta-alueella sijaitseville kiinteistöille. Liittymiskohdasta 
eteenpäin kiinteistö vastaa vesihuoltolaitteistaan ja niiden yhteensopivuudesta ver-
kostoon.  
 
Ennen toiminta-alueen päivityksen hyväksymistä kunnassa on toiminta-alueesta 
pyydettävä lausunto alueelliselta valvontaviranomaiselta (ELY-keskus). Lisäksi 
alueen kiinteistöillä on oltava tilaisuus tulla kuulluksi. 
 
Toiminta-alueen päivittämisen yhteydessä tehdään tavoitteellinen aikataulu vie-
märi- ja vesijohtoverkoston kattaman alueen laajentamisesta. Tätä aikataulua voi-
daan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi kaavoitusaikataulun muuttuessa tai muun 
perustellun syyn vuoksi. Aikataulun perusteella kuntalaisten on pystyttävä arvioi-
maan, milloin heillä on mahdollisuus (ja velvollisuus) liittää kiinteistö verkostoon.  
 
Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet (luonnos) on esitetty liitteenä olevissa 
kartoissa (Kartat 102 ja 103).  
 
Haja-asutusalueella vesijohtoverkoston toiminta-alue on 100 metriä vesijohdosta ja 
liittymispiste runkojohdossa.  
 
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue päivitetään tarvittaessa kuntien välisten siirto-
viemäreiden linjauspäätösten jälkeen. 
 

11. KEHITTÄMISTOIMENPITEET  

 
Suunnitellut kehittämistoimenpiteet on esitetty taulukkomuodossa liitteenä (Liite 1) 
sekä yleiskartassa (Kartta 101). Taulukossa on esitetty hanke, kustannusarvio, ta-
voitteellinen toteutusajankohta ja vastuutaho.  
 
Esitetty taulukko on tavoitteellinen. Sen perusteella voidaan ajoittaa kehittämis-
hankkeita ja varautua rahoitusjärjestelyihin. Kehittämistoimenpiteet on laadittu to-
teutettavan vuoteen 2020 mennessä.  
 
Uusia vesihuoltoverkostoja rakennetaan asemakaava-alueiden rakentumisen myö-
tä sekä tiiviisti asutuille haja-asutusalueille. Viemäröintialueet jakaantuvat seuraa-
viin ryhmiin: 
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- Uusien asemakaava-alueiden vesihuoltoverkosto 

- Kunnan vesihuoltolaitos toteuttaa 
- normaali liittymismaksu  
- toteutetaan asemakaava-alueen rakentamisen myötä 

- I. Tulevat toiminta-alueet / kunnan vesihuoltolaitos 
- Vesihuoltolaitos toteuttaa kaupunginvaltuuston erillisellä päätöksellä, 

alueen asukkaiden halukkuus viemäriin liittymiseen tutkitaan ennen 
päätöksentekoa hyvissä ajoin, siten että asukkaille jää riittävästi ai-
kaa toteuttaa omat lainsäädännön mukaiset ratkaisut siinä tapauk-
sessa, että viemäriä ei rakenneta 

- Nykyisten toiminta-alueiden läheisyydessä olevia alueita 
- 4 x normaali liittymismaksu (=4 144 €/kiinteistö vuonna 2010) 
- Valittu alueet, joilla viemäriverkoston rakentamisen on arvioitu mak-

savan max. 5 400 €/kiinteistö (ilman kiinteistökohtaista pumppaamoa, 
jonka kiinteistönomistaja hankkii) 

- II. Mahdolliset viemäröintialueet / esim. vesiosuuskunta 
- Esim. osuuskunta toteuttaa, ei vesihuoltolaitos 
- Osuuskunta kerää kustannukset jäseniltä 
- Osuuskuntien esityksistä kaupunginvaltuusto vahvistaa osuuskunnille 

toiminta-alueen 
- Ehdotettu alueita, joilla viemäriverkoston rakentamisen on arvioitu 

maksavan yli 5 400 €/kiinteistö + kiinteistökohtainen pumppaamo 
- Mahdollinen viemäröintialue on ehdotus yhteisenviemäröinnin toteut-

tamisesta, ei velvoite toimenpiteisiin. 
 
 

  

11.1 KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET 

 

11.1.1. Kustannukset 

 
Kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden yhteenlasketut kustannukset 
vuosien 2011-2020 aikana ovat seuraavat: 
 

- Vedenhankinta ja -jakelu 2 965 000 € 
- Jätevedenkäsittely ja viemäröinti 1 915 000 € 
- Uusien asemakaava-alueiden vesihuolto 549 000 € 
- Haja-asutuksen viemäröinti (kaupungin vesihuoltolaitos) 1 035 000 € 
- Yhteensä 6 464 000 € 

- Haja-as. viemäröinnin liittymismaksutulot - 891 000 € 
- Yhteensä 5 573 000 €    

 
Lisäksi haja-asutuksen viemäröintihankkeiden, jotka on esitetty vesiyhtymien to-
teutettavaksi, kustannukset ovat yhteensä 4 274 000 €. Osa näistä hankkeista ei 
todennäköisesti tule toteutumaan, koska toteutus riippuu alueiden asukkaiden ja 
esim. vesiosuuskuntien aktivoitumisesta.  
 
Koko suunnitellun toteutusajan 2011-2020 keskimääräiset rakentamiskustannukset 
vuotta kohti on esitetty seuraavassa: 
 

- Vedenhankinta ja -jakelu 296 500 €/vuosi 
- Jätevedenkäsittely ja viemäröinti 191 500 €/vuosi 
- Uusien asemakaava-alueiden vesihuolto 54 900 €/vuosi 
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- Haja-asutuksen viemäröinti (vesihuoltolaitos) 103 500 €/vuosi 
Yhteensä 646 400 €/vuosi 

- Haja-as. viemäröinnin liittymismaksutulot - 89 100 €/vuosi 
- Yhteensä 557 300 €/vuosi 

 

11.1.2. Vaikutus käyttömaksuihin 

 
Seuraavassa on esitetty kehittämissuunnitelmassa esitettyjen investointihankkei-
den laskennalliset vaikutukset taksoihin vuoteen 2020 mennessä:  
 

- Vedenhankinta ja -jakelu 0,16 €/vesi-m3 
- Jätevedenkäsittely ja viemäröinti 0,22 €/jätevesi-m3 
- Haja-asutuksen viemäröinti (vesihuoltolaitos) 0,02 €/jätevesi-m3  

 
Vesimäärät ovat vuoden 2009 mukaiset. Asemakaava-alueiden vesihuoltoverkos-
tojen rakentamiskustannukset katetaan liittymismaksuilla. Kaupungin vesihuoltolai-
toksen haja-asutuksen viemäröintihankkeet katetaan suurelta osin korotetulla liit-
tymismaksulla.    
 
Yllä olevassa laskelmassa ei ole mukana alueellisen jätevesiyhteistyön kustannuk-
sia. Jätevesiyhteistyön toteutuksesta tulee vuodesta 2015 alkaen vastaamaan alu-
eellinen vesihuoltoyhtiö, joka kattaa puhdistamo- ja siirtoviemäri-investoinnit sekä 
käyttökulut jäteveden käsittelystä osakaskuntien vesihuoltolaitoksilta perimällään 
käsittelymaksulla, jonka suuruudeksi arvioitiin selvitystyön aikana 1,50 €/jätevesi-
m3 (alv 0%). Tämä käsittelymaksu siirtyy jäteveden käyttömaksuihin. Samalla kui-
tenkin poistuvat Huittisten vesihuoltolaitoksen jäteveden käsittelyn kustannukset, 
jotka ovat olleet suuruusluokkaa 0,80 €/jätevesi m3. Jätevedenpuhdistamon sa-
neeraus tulee nostamaan jätevesimaksuja noin 0,70 €/jätevesi-m3 
 
Kun otetaan huomioon kehittämissuunnitelmassa esitetyt hankkeet ja alueellinen 
jätevesiyhteistyö, on maksujen korotustarve seuraava: 
 

- puhtaan veden käyttömaksu 0,16 €/vesi-m3 
- jäteveden käyttömaksu 0,94 €/jätevesi-m3  

 
Taksoja ehdotetaan korotettavan kahdessa vaiheessa. Vuonna 2012 korotus on 
vesimaksuun 0,16 €/m3 ja jätevesimaksuun 0,24 €/m3. Vuonna 2015 jätevesimak-
sua korotetaan loput 0,70 €/m3. Taksojen korotuksesta päätetään erikseen. 
 
On huomioitavaa, että jätevesiyhteistyön ja jäteveden puhdistamon saneeraukses-
ta seuraavan korotuksen arvio perustuu vuonna 2007 - 2009 laadittuihin laskelmiin 
ja todellinen korotustarve selviää rakennushankkeen kustannusten toteutuessa 
vuosina 2014-2015. 
 

11.1.3. Perusmaksun hyödyntäminen 

 
Käyttömaksun korottamisen sijaan tulisi korotus kohdistaa perusmaksuun. Vesi-
huoltolaitoksen kulutuksesta riippumattomien käyttö- ja pääomakustannusten 
osuus on yleensä noin 80 – 90 % (yleinen taso Suomessa). Tämän vuoksi kiinteän 
maksun eli perusmaksun käyttö on perusteltua.  Suosituksen mukaan perusmak-
sujen tuoton ei yleensä tulisi ylittää kolmannesta laitoksen perus- ja käyttömaksu-
jen yhteistuotosta.  
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Huittisissa perusmaksun osuus on nykyään vesimaksujen tuotoista n. 8 % (suu-
ruus 25,20 €/vuosi ALV 0 %) ja jätevesimaksujen tuotoista n. 9 % (suuruus 20 
€/vuosi ALV 0 %). Maksutulojen korotukselle on tarvetta kehittämissuunnitelman 
hankkeiden ja alueellisen jätevesiyhteistyön kustannusten kattamiseksi. Olisi suo-
siteltavaa hoitaa osa taksankorotuksesta korottamalla perusmaksua.  
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty laskelma maksujen korottamisesta ja perus-
maksun vaihtoehtoisesta suuruudesta.  
 
11.1 Laskelma maksujen korottamisesta ja vaihtoehtoisesta perusmaksun suuruudesta. 

 korotustarve 
€/a 

käyttömaksu 
€/m

3
 

perusmaksu 
€/a 

perusmaksun 
osuus  

tuotoista 

Vesi     
Nykyiset maksut  0,95 25,20 8 % 
Tuleva, perusmaksu 20 % 164 000 0,95 73,38 20 % 
     
Jätevesi     
Nykyiset maksut  1,33 20 9 % 
Tuleva, perusmaksu 30 % 811 000 2,22 146 30 % 
Tuleva, perusmaksu 20 % 811 000 2,54 97 20 % 
Tuleva, perusmaksu 10 % 811 000 2,85 49 10 % 

   
Kuntaliiton mukaan perusmaksu suositellaan otettavaksi käyttöön vaiheittain, esi-
merkiksi siten, että ensimmäisenä vuonna perusmaksun osuus tuloista on 12 - 13 
%, seuraavana 18 – 19 % ja sitä seuraavana esimerkiksi 25 - 30 %. Näin voitaisiin 
välttää maksujen kertamuutoksen muodostuminen yksittäisen asiakkaan kannalta 
olennaiseksi.  
 

12. SUUNNITELMAN TOTEUTUS  

 

12.1 SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN  

 
Kehittämissuunnitelman päivitys on laadittu viranhaltijatasolla. Suunnitelmaluonnos 
esitellään tekniselle lautakunnalle, jonka jälkeen se asetetaan korjattuna nähtäville 
kunnassa. Samalla suunnitelmaluonnoksesta pyydetään lausunnot naapurikunnil-
ta, alueelliselta valvontaviranomaiselta (ent. alueelliselta ympäristökeskukselta), 
kunnan ympäristö- ja terveysviranomaiselta ja alueen vesihuoltolaitoksilta. Suunni-
telma viedään yhdessä annettujen lausuntojen kanssa kunnanvaltuuston käsiteltä-
väksi, joka hyväksyy ja vahvistaa suunnitelman.  

 

12.2 SUUNNITELMAN TARKENTAMINEN JA MUUTTAMINEN  

 
Suunnitelman tarkentamisesta ja muuttamisesta vastaa kunnan vesihuollosta vas-
taava lautakunta.  
 
Vesihuollon kehittämissuunnitelmaa toteutettaessa laaditaan jokaisesta hank-
keesta yksityiskohtaiset suunnitelmat, joiden yhteydessä tarkistetaan esitettyjen 
hankkeiden (esim. vesijohtojen, siirtoviemäreiden ja laitosten) mitoitukset. Tässä 
yhteydessä kehittämissuunnitelmaan tehdään tarvittaessa tarkistuksia. 
 
Suurten vesihuoltohankkeiden osalta käynnistetään neuvottelut eri osapuolten vä-
lillä riittävän aikaisin, jotta hankkeiden eteneminen sujuisi aikataulujen mukaisesti. 
Samalla aloitetaan hankkeiden rahoituksen suunnittelu. 



AIRIX Ympäristö Oy Huittisten kaupunki E23806.10  
 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 30/31 
 

 

 

 

VHKS Viimeisin Kehittämissuunnitelma  24.11.2010 

 
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue päivitetään tarvittaessa kuntien välisten siirto-
viemäreiden linjauspäätösten jälkeen. 
 
 

12.3 SUUNNITELMAN YLLÄPITO, VALVONTA JA TIEDOTTAMINEN  

 
Kehittämissuunnitelmaa ylläpidetään kunnassa kunnanvaltuuston määräämällä ta-
valla. Suunnitelman valvonnasta vastaa kunnan vesihuollosta vastaava viranhaltija 
sekä vesihuoltolaitos.  
 
Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesihuollolle asetetut tavoitteet tarkistetaan 
kerran valtuustokaudessa tai tarvittaessa useammin. Tarkoituksena on, että kehit-
tämissuunnitelma vastaa kunnan vesihuollon tilaa ja kehittämistarpeita riittävällä 
tarkkuudella.  
 
Kehittämissuunnitelman toteutumisesta ja muuttamisesta tiedotetaan kunnan vi-
rallisilla ilmoitustauluilla sekä vesihuoltolaitoksen ilmoituksissa. 
 
Asianosaiset voivat jättää muistutuksia kunnan virallisiin päätöksiin tai ilmoituksiin 
kuntalain mukaisesti.  
 

13. TIIVISTELMÄ  

 
Huittisten kaupunki ja Vampulan kunta liittyivät yhteen Huittisten kaupungiksi 
01.01.2009. Tämän vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää 
yhdistyneen kaupungin vesihuollon nykytila, kehittämistarpeet ja esittää kehittämis-
ratkaisut. Suunnitelmassa otetaan huomioon vesihuolto kaupungin vesihuoltolai-
toksen toiminta-alueella ja sen ulkopuolella. Suunnitelman ennusteet on laadittu 
vuoteen 2030 saakka ja kehittämistoimenpiteet vuoteen 2020 saakka. Suunnitel-
maa tulisi päivittää neljän vuoden välein tai tarvittaessa.  
 
Painopisteet ja periaatteet 

 
Seuraavien viiden vuoden aikana vesihuollon painopisteet ovat seuraavat: 
 
1. Uusi seudullinen jätevedenpuhdistamo ja siirtolinjat 
2. Asemakaava-alueiden vesihuolto ja verkoston saneeraus  
3. Haja-asutuksen jätevesihuolto 
 
Uusia vesihuoltoverkostoja rakennetaan asemakaava-alueiden rakentumisen myö-
tä sekä tiiviisti asutuille haja-asutusalueille. Viemäröintialueet jakaantuvat seuraa-
viin ryhmiin: 
 

- Uusien asemakaava-alueiden vesihuoltoverkosto 
- Kunnan vesihuoltolaitos toteuttaa 
- normaali liittymismaksu  

- I. Tulevat toiminta-alueet / kunnan vesihuoltolaitos 
- Kunnan vesihuoltolaitos toteuttaa 
- 4 x normaali liittymismaksu (=4 144 €/kiinteistö vuonna 2010) 

- II. Mahdolliset viemäröintialueet / esim. vesiosuuskunta 
- Esim. osuuskunta toteuttaa, ei vesihuoltolaitos 
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Kehittämistoimenpiteet 
 
Suunnitellut kehittämistoimenpiteet on esitetty taulukkomuodossa liitteenä (Liite 1) 
sekä yleiskartassa (Kartta 101). Taulukossa on esitetty hanke, kustannusarvio, ta-
voitteellinen toteutusajankohta ja vastuutaho.  
 
Esitetty taulukko on tavoitteellinen. Sen perusteella voidaan ajoittaa kehittämis-
hankkeita ja varautua rahoitusjärjestelyihin. Kehittämistoimenpiteet on laadittu to-
teutettavan vuoteen 2020 mennessä.  
 
Merkittävin hanke on alueellisen jätevesiyhteistyön toteuttaminen. Hankkeesta 
vastaa jäsenkuntien omistama osakeyhtiö. Hankkeessa Huittisiin rakennetaan alu-
eellinen jätevedenpuhdistamo, johon johdetaan rakennettavilla siirtoviemäreillä 
Sastamalan kaupungin, Punkalaitumen kunnan sekä Vampulan alueet jätevedet. 
Tavoitteena on, että uusi puhdistamo olisi toiminnassa vuonna 2015.  
 
Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksen vedenottamoita kunnostetaan ja varustel-
laan. Vedenhankinnan varmuutta parannetaan rakentamalla yhdysvesijohdot siir-
toviemäreiden rakentamisen yhteydessä Punkalaitumeen ja Sastamalaan. Vesi-
torni saneerataan kahdessa vaiheessa.  
 
Verkostoa ja pumppaamoja tullaan saneeraamaan. Saneerauksen myötä ehkäis-
tään korjausvelan muodostumista ja vähennetään hukkaveden ja vuotovesien 
määrää. Jätevesimäärien vähentäminen vähentää jätevedenkäsittelyn kustannuk-
sia. 
 
Kaupungin vesihuoltolaitos rakentaa uusille asemakaava-alueille vesihuoltoverkos-
toja. Kaupungin vesihuoltolaitos rakentaa viemäriverkostot seuraaville toiminta-
alueen ulkopuolisille alueille: 

 Mommola 

 Huikankulmantie 

 Korvenkyläntie 

 Loimijoen varsi 

 Kaharila 

 Nanhia 

 Matkusjoki 
 

Hankkeiden toteuttaminen vaatii riittävää liittymishalukkuutta alueilla. Alueen kiin-
teistöiltä peritään korotettu liittymismaksu.  
 
Lisäksi Huittisissa on monia tiiviisti asuttuja kyliä, joissa vesiyhtymän perustaminen 
ja viemäröinti on kannatettava ratkaisu jätevesienkäsittelyn järjestämiseksi. Tulevi-
en siirtoviemärien pumppaamoihin voidaan liittää vesiyhtymien verkostoja. Siirto-
viemärilinjausten varmistuttua päivitetään vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta tar-
vittaessa. 

 
 
Turussa 24. marraskuuta 2010  
 
 
 
Antti Ryynänen   Jonna Tuomiranta  
Projektipäällikkö  Suunnitteluinsinööri  
DI   Ins. AMK  


