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OHJEITA VEDENJAKELUN VAPAUTUSHAKEMUKSEEN SOMEROLLA
Vesihuoltolain (119/2001) mukaiset toiminta-alueet vedenjakelulle ja jäteveden viemäröinnille
tulivat Somerolla voimaan vuoden 2006 heinäkuussa. Lain mukaan toiminta-alueilla olevilla
kiinteistöillä on velvollisuus ja myös oikeus liittyä järjestettyyn vesihuoltoon. Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, jos liittyminen verkostoon muodostuu kohtuuttomaksi eikä vapauttaminen vaaranna vesihuollon taloudellista tai
asianmukaista hoitamista toiminta-alueella. Vesijohtoverkostoon liittämisestä vapautettavalla
kiinteistöllä tulee myös olla riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautushakemukset
Somerolla käsittelee Someron ympäristölautakunta.
Vapautusta haettaessa on kiinteistönomistajan ensisijaisesti syytä harkita, koituuko liittyminen
kohtuuttomaksi ja perustella tämä. Perusteina voivat olla esimerkiksi veden vähäinen tarve, varallisuuteen nähden korkeat liittymiskustannukset ja vesijohdon kaivamisen suhteen hankalat
maasto-olosuhteet. Jos liittymistä ei katsota kohtuuttomaksi, ei vapautusta tulla myöntämään,
vaikka veden laatu ja saatavuus olisivatkin riittäviä. Mikäli on epävarma katsotaanko liittyminen
kohtuuttomaksi, ei vapautushakemuksen takia siis välttämättä kannata vedenlaatua tutkia.

VAPAUTUSHAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄN VEDENLAADUN TUTKIMUKSEN JA
NÄYTTEENOTON KRITEERIT SOMERON ALUEELLA
- Vedenlaadun tutkimuskriteerit perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen pienten
yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001). Määritysvaatimuksissa on pyritty huomioimaan paikalliset olosuhteet.
- Tutkimustulosten on oltava mahdollisimman uusia. Vesihuoltolain (119/2001) mukaisten talousveden vapautushakemusten käsittelyssä huomioidaan enintään vuoden vanhat tutkimustulokset (paitsi fluoridi, josta riittää yksi asetuksen voimaantulon, vuoden 2001, jälkeen otettu
näyte). Poikkeuksena voidaan myös huomioida vuotta vanhemmat pitkän ajanjakson seurantatutkimukset.
- Näytteet on otettava sulan maan aikana.
- Näytteen saa ottaa itse, analysoivan laboratorion ohjeiden mukaan. Analysoivaksi laboratorioksi hyväksytään mikä tahansa akkreditoitu laitos.
- Näytepulloja voi kysyä ympäristönsuojelusihteeriltä, terveystarkastajilta ja analysoivasta laboratoriosta. Pullokoot ovat: bakteerien määritys (0,5 l, lasi), kemialliset määritykset (1,0 l, muovi) ja radon (3 l, lasi).
- Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisia määriä, joista voi olla
haittaa ihmisen terveydelle (401/2001,3§).
- Yksittäisten kotitalouksien itse hankkiman talousveden on täytettävä laatuvaatimukset siinä
kohdassa jossa vesi otetaan (vesihanasta tai sen puuttuessa talousvesikaivosta) (401/2001,4§).
- Vapautus voidaan myöntää määräaikaiseksi (6 v) tai toistaiseksi (niin kauan kuin olosuhteet
pysyvät samana) sitä hakevalle kiinteistönomistajalle tai -haltijalle.
- Vedenlaadun uusintatutkimus on tehtävä kolmen vuoden päästä vapautuspäätöksestä ja jatkossa kolmen vuoden välein. Uusintatutkimusten analyysivaatimukset perustuvat asetuksen vaatimuksiin ja edellisen näytteen tuloksiin. Tulokset on lähetettävä tiedoksi päätöksen antaneelle
viranomaiselle.
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Taulukko 1. Yksittäisten talouksien omaan käyttöön tarkoitetun talousveden määritykset ja enimmäispitoisuudet.

Muuttuja
Sameus
Väri
pH
Rauta
Mangaani
KMnO4-luku
Ammonium (NH4+)
Nitraatti (NO3-)
Nitriitti (NO2-)
Fluoridi

Enimmäispitoisuus
1,0 NTU
5 (väriluku)
6,5 – 9,5
< 400 µg / l
< 100 µg / l
20 mg / l
0,50 mg / l
50 mg / l
0,5 mg / l
1,5 mg / l

Koliformiset bakteerit
* Esherichia coli

< 100 pmy / 100 ml
0 pmy / 100 ml

**
Suolistoperäiset 0 pmy / 100 ml
enterokokit
Radon
Kloridi

< 1 000 becquerel / l
100 mg / l

Huom
Tavoitetaso
Tavoitetaso
Tavoitetaso

Kerran asetuksen voimassaoloaikana (vuodesta
2001)
Näyte otetaan, jos koliformisten bakteerien
määrä ylittää enimmäispitoisuuden
Näyte otetaan, jos koliformisten bakteerien
määrä ylittää enimmäispitoisuuden eikä E. colia esiinny
Vain porakaivoista
Suolatun tien läheisyydessä olevista kaivoista

LISÄTIETOJA (sähköpostissa korvaa (at) @-merkillä):
Ympäristönsuojelusihteeri
Timo Klemelä: 02–779 1284, 044–779 1284, timo.klemela(at)somero.fi
Terveystarkastajat
Paula Riepponen: 02–7792501, 044–779 2501, paula.riepponen(at)somero.fi
Terhi Suomilammi-Salmela: 02–779 2503, 044–779 2503, terhi.suomilammi-salmela(at)somero.fi
MUITA YHTEYSTIETOJA
(Huom analysoivaksi laboratorioksi hyväksytään mikä tahansa akkreditoitu laitos, siis myös muut
kuin alla olevat, näytteen toimittamisesta on sovittava etukäteen):
Salon elintarvikelaboratorio (näytteiden vastaanotto, näytteet toimitetaan LänsiUudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n laboratorioon)
Rummunlyöjänkatu 7 A, 24100 Salo
Näytteiden vastaanotto ja toimisto: 02–772 3798
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry/ Laboratoriopalvelut
Tehtaankatu 26, 08101 Lohja
Näytteiden vastaanotto: 019-323 895
Novalab Oy
Lepolantie 9, 03600 Karkkila
puh: (09) 2252 860, www.novalb.fi
Net-Foodlab Oy
Voimankatu 19, 20520 Turku
Puh: 02- 273088, www.netfood.fi
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