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MÄÄRITELMIÄ
Vesihuolto. Vesihuolto on talousveden toimittamista sekä jäte-, hule- ja
kuivatusvesien poisjohtamista ja käsittelyä.
Talousvesi. Talousvedellä tarkoitetaan kaikkea kotitalouksien ja elintarvikealan
yritysten elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja
markkinoille saattamiseen käyttämää vettä, riippumatta siitä miten vesi toimitetaan
käyttäjille.
Jätevesi. Jätevedellä tarkoitetaan käytöstä poistettua tai muuta jätevetenä
pidettävää vettä ja nestettä.
Hulevesi. Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta
vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesiin luetaan
toisinaan myös rakennusten ja teiden perustusten kuivatusvedet.
Vesihuollon alueellinen yleissuunnittelu. Alueellisella yleissuunnittelulla
tarkoitetaan usean kunnan kattavaa alueellista vesihuollon suunnittelua, jota
kunnat tekevät yhteistyössä alueellisen ympäristökeskuksen ja maakunnan liiton
kanssa.
Vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan laitosta, joka huolehtii
yhdyskunnan vesihuollosta.
Vesihuoltolain soveltamisalaan kuuluvat vesihuoltolaitokset. Laitos, joka
huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta. Pääsääntöisesti lain soveltamisalaan
kuuluvana laitoksena pidetään laitosta, joka toimittaa vettä tai vastaanottaa
jätevettä yli 10 m3 päivässä tai palvelee yli 50 henkilöä ja palvelee useampaa kuin
muutamaa kiinteistöä.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue. Vesihuoltolaki velvoittaa kuntia laatimaan
vesihuoltolain soveltamisalaan kuuluville vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet,
joilla laitoksilla on velvollisuus huolehtia vesihuollon palvelujen järjestämisestä ja
toiminta-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä laitoksen vesi- ja
jätevesiverkostoon.
Vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueiden
ulkopuolella
vesihuollon järjestäminen kuuluu kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulle.
Vesihuoltolain mukainen kiinteistö. Vesihuoltolain mukaisella kiinteistöllä
tarkoitetaan sellaista asutukseen tai siihen rinnastuvaan elinkeino- ja vapaaajantoimintaan käytettävää kiinteistöä, joka tarvitsee vettä tai jäteveden
poisjohtamista ja kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
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1 JOHDANTO
Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määritys perustuu vesihuoltolakiin
(119/2001). Toiminta-alueiden avulla tarkennetaan lain mukaisia vesihuollon
tehtäviä ja vastuunjakoa kunnassa.
Tämän toiminta-alueiden määrittelyn on Someron kaupungin toimesta laatinut
ympäristösuunnittelija Sanna Tikander. Määrittely on toteutettu syksyllä 2010
yhteistyössä Someron kaupungin, Someron Vesihuolto Oy:n, Länsi-Someron
jätevesiosuuskunnan ja Pappilan vesiyhtymän kanssa.
Edellisen kerran vesihuoltolaitosten toiminta-alueet määriteltiin Somerolla vuonna
2006 (AirIx-Suunnittelu, Työ 21325YV). Tässä määrittelyssä tarkistetaan
edellisen suunnitelman rajauksia vastaamaan vesihuoltolaitosten verkostojen ja
kaavoituksen nykytilannetta Somerolla.
Vesihuoltolaki astui voimaan 1.3.2001 ja sen uudistuksen valmistelu aloitettiin
syksyllä 2007. Lain uudistus astunee voimaan vuoden 2012 aikana. Tässä
toiminta-alueiden määrittelyssä on pyritty huomioimaan vesihuoltolain
tarkistamistyöryhmän väliraportissaan (2009) esittämät toiminta-alueisiin liittyvät
mahdolliset muutokset. Silti Somerolla, kuten muissakin kunnissa, on lain
uudistuksen astuessa voimaan, varauduttava tarkistamaan laitoksille
määrittelemiään toiminta-alueita ja toiminta-alueiden hyväksymisen myötä
voimaan astuvia vesihuollon velvoitteita.
Tässä määrittelyssä vesihuollon toiminta-alueet määritellään vesi- ja
viemärilaitostoimintaa harjoittavalle Someron Vesihuolto Oy:lle, kaupungin
keskustaajaman reunalla toimivalle 20 osakkaan talousvedenjakelusta vastaavalle
Pappilan vesiyhtymälle sekä kaupungin länsipuolelle viemäröintiä suunnittelevalle
Länsi-Someron jätevesiosuuskunnalle. Toiminta-alueet esitellään kartoissa 001,
002 ja 003.

2 VESIHUOLTOLAKI
Asutuksen ja siihen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan
talousvedensaantia ja jätevesienkäsittelyä säätelee ensisijaisesti vesihuoltolaki.
Vesihuolto nähdään laissa välttämättömyyspalveluna ihmisten hyvinvoinnille ja
yhteiskunnan toiminnalle. Laki tukee vesihuoltopalveluja käyttävien asemaa ja
ympäristönsuojelua sekä toisaalta myös laitosten toiminta-edellytyksiä. Lain
tavoitteena on turvata kohtuullisin kustannuksin moitteettoman talousveden saanti
sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.
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2.1 Toiminta-alueet
Vesihuoltolain 6 §:n mukaan, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka
terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia
siitä, että sen alueella ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan
vesihuoltolaitoksen
perustamiseksi,
vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueen
laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden
turvaamiseksi. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä kunnan on varattava alueen
kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi
Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen
liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen toteutuneen tai
suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Yhdyskuntajätevesistä annetun
valtioneuvoston asetuksen (VNA 888/2006) mukaan myös taajamat on
sisällytettävä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin
saatettaviin alueisiin. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen
voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta
taloudellisesti ja asianmukaisesti.
Lain 8 §:n mukaan, ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta
on pyydettävä lausunto valvontaviranomaisilta (elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta
sekä
kunnan
terveydensuojeluja
ympäristönsuojeluviranomaiselta). Alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on
varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Myös vesihuoltolaitosta on kuultava, mikäli
laitos ei ole itse tehnyt esitystä toiminta-alueesta tai laitoksen tekemää esitystä on
muutettu.
Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon
tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen
vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen
viemäriverkostojen piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on asetettava
tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.
2.2. Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva
kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistöllä ei
kuitenkaan ole velvollisuutta liittyä viemäriin huleveden ja perustusten
kuivatusveden poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkostoa tarkoitusta
varten ja kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin
asianmukaisesti. Vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon
tai viemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai jolta viemäriin johdettavan
jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä
huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta
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Lain mukaan vesihuoltolaitoksen tulee määrätä jokaista verkostoonsa liitettävää
kiinteistöä varten liittämiskohdat, joiden tulee sijaita kiinteistön kohtuullisella
etäisyydellä palveluja tarvitsevista rakennuksista. Vesihuoltolaitoksen verkostoon
liitettävän kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesihuoltolaitteistosta
liittämiskohtaan saakka (13 §).

2.3 Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
Rakentamattomat kiinteistöt ovat vesihuoltolain mukaisen liittämisvelvollisuuden
ulkopuolella.
Niiden
ei
erikseen
tarvitse
hakea
vapautusta
liittämisvelvollisuudesta, vaikka ne sijaitsisivatkin vesihuoltolaitoksen toimintaalueella.
Toiminta-alueella oleva kiinteistö voi hakea vapautusta liittämisvelvollisuudesta.
Vapauttamisesta säädetään lain 11 §:ssä seuraavasti:
Vapautuksen myöntää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai
haltijalle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus
tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä
vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle
kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat
kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy;
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista
hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella;
3) sekä lisäksi:
a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on
käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä; tai
b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön
jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin,
ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön
pilaantumista; taikka
c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten
tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön
hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin
asianmukaisesti.
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3 VESIHUOLTOLAITOKSET SOMEROLLA

3.1. Someron Vesihuolto Oy
Someron Vesihuolto Oy kuuluu tytäryhtiönä konserniin, jonka emoyhtiö on
Someron kaupunki. Laitoksen omistaa lähes kokonaan (99,9 %) Someron
kaupunki.
Someron Vesihuolto Oy:n toiminnasta vastaa osakeyhtiön seitsemänjäseninen
hallitus, jonka toimikausi on kolme vuotta. Laitosta johtaa toimitusjohtaja. Vuoden
2010 alussa Someron Vesihuolto Oy:llä oli 7 vakituista työntekijää. Putkitöitä
tekevät tarpeen mukaan myös Someron Lämpö Oy:n asentajat.
Maanrakennustöissä käytetään ulkopuolisia urakoitsijoita. Varallaolon hoitaa
Someron Lämpö Oy.
Someron Vesihuolto Oy:n verkostossa maksut muodostuvat liittymis-, perus- ja
kulutusmaksusta. Kulutukseen perustuvan kulutusmaksu (€/m3) on suuruudeltaan
sama joka paikassa. Sen sijaan perus- ja liittymismaksut vaihtelevat kiinteistön
sijainnin, koon ja vedenkäytön mukaan. Liittymismaksu on kertaluontoinen
maksu, joka suoritetaan kiinteistön liittyessä laitoksen verkostoon.
Liittymismaksut perustuvat asuintaloissa huoneistoalaan ja teollisuus- ja
maatalousrakennuksissa liittymismaksuun vaikuttavat myös käyttötarkoitus ja määrä. Liittymismaksusta tehdään aina yksilöllinen sopimus. Liittyessään asiakas
hyväksyy laitoksen yleiset toimitusehdot.
3.1.1 Someron Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkosto
Someron Vesihuolto Oy:n vedenjakeluverkoston pituus on noin 709 km. Suurin
osa, noin 603 km, vedenjakeluverkostosta sijaitsee haja-asutusalueella. Keskustan
alueella vedenjakeluverkostoa on noin 106 km. Vedenjakeluverkosto muodostuu
viidestä verkostosta Jyrkinharju-Linnamäki, Jakkula, Kaskisto, Pitkäjärvi ja
Kerkola. Verkostot on yhdistetty toisiinsa niin, että niihin voidaan syöttää
korvaavaa vettä vähintään kahdesta eri verkostosta, mikäli tarvetta ilmenee.
3.1.2 Someron Vesihuolto Oy:n jäte- ja hulevesiverkosto
Someron Vesihuolto Oy omistaa keskustaajaman ja Oinasjärven
lähialueen
kattaman
viemäriverkoston
pumppaamoineen
jätevesienkäsittelystä kaupungilta vuokraamillaan keskustan ja
jätevedenpuhdistamoilla. Viemäriverkoston pituus oli vuoden 2009
70,5 km.

puhdistamon
ja
vastaa
Oinasjärven
lopussa noin

Someron Vesihuolto Oy:llä on jätevesiviemäröinnistä erillään olevaa
hulevesiverkostoa kaupungin keskustaajamassa noin 37 km. Putkitettu
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hulevesiverkosto koostuu vanhoista käytöstä poistetuista viemäriverkoston osista
ja uusista muovisista verkostoista.
3.2 Pappilan vesiyhtymä
Pappilan vesiyhtymä huolehtii 20 jäsenen talousveden hankinnasta ja jakelusta
Someron keskustaajaman länsipuolella Turuntien varrella. Vesiyhtymän
pumppaamo sijaitsee Kohnamäen pohjavesialueella Someron keskustaajaman
länsireunalla. Vesiyhtymän talousvesiverkoston pituus on noin 2 km. Yhtymän
toiminnasta vastaa hallitus, jossa on 6 jäsentä.
Pappilan vesiyhtymän maksut muodostuvat kulutukseen perustuvasta
kulutusmaksusta. Verkoston kunnostuskulut kerätään jäseniltä erillisten
sopimusten mukaan tapauskohtaisesti.
3.3 Länsi-Someron jätevesiosuuskunta
Länsi-Someron jätevesiosuuskunta on perustettu vuonna 2006. Osuuskunnan
toiminnasta vastaa 6 jäseninen hallitus.
Osuuskunta on yhdessä Someron kaupungin ja Someron Vesihuolto Oy:n kanssa
suunnitellut viemäriverkostoa Someron länsiosasta Pitkäjärven kylältä
keskuspuhdistamolle. Suunnitellun verkoston pituus on noin 35 km. Osuuskunnan
viemäriverkoston rakentaminen on suunniteltu toteutettavan kolmessa vaiheessa
vuosien 2011 - 2017 aikana.

4 VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET SOMEROLLA
Someron ensimmäiset vesihuoltolain mukaiset vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
laadittiin vuonna 2006. Tässä määrittelyssä tarkistetaan vuoden 2006 aluerajauksia
vastaamaan vesihuollon ja kaavoituksen nykyistä ja suunniteltua tilannetta
Somerolla.
Suunnitelmassa esitetään vesihuoltolain mukaiset toiminta-alueet ja aikataulut
laitosten verkostojen rakentamiseksi edellä esitetyille kolmelle laitokselle
Someron Vesihuolto Oy:lle, Pappilan vesiyhtymälle ja Länsi-Someron
jätevesiosuuskunnalle.
Vielä rakentamattomilla tai harvaan rakennetuilla alueilla vesi- ja
jätevesiverkostojen rakentamisaikataulut ovat tavoitteellisia. Tarkoituksena on,
että toiminta-alueilla sijaisevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat voisivat arvioida,
millä ajanjaksolla verkostot on tarkoitus ulottaa kiinteistöjen läheisyyteen.
Tavoitteellisille alueille verkostot tullaan rakentamaan, kun alueiden
yhdyskuntakehitys
edellyttää
vesihuoltopalvelujen
järjestämistä
vesihuoltolaitoksen avulla.
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Toiminta-alueet ja tavoitteelliset verkostojen rakentamisaikataulut esitetään
liitekartoissa 001-1 ja 001-2 (vedenjakelun toiminta-alueet keskustassa ja hajaasutusalueilla), 002-1 ja 002-2 (jätevesiviemäröinnin toiminta-alueet keskustassa
ja haja-asutusalueilla) sekä 003-1 (Oinasjärven alueen vedenjakelun ja
jätevesiviemäröinnin toiminta-alueet).
4.1 Someron Vesihuolto Oy:n toiminta-alueet Somerolla
4.1.1 Vedenjakelun toiminta-alue 2010
Someron Vesihuolto Oy:n vedenjakelun toiminta-alue käsittää lähes kokonaan
kaupungin keskustaajaman asemakaavoitetun alueen. Voimassa olevan kaavaalueen lisäksi toiminta-alueeseen kuuluvat Jaatilan taajaan asutut alueet,
kaavoitettuun alueeseen rajoittuvat Palman teollisuusalueen eteläpuoliset
peltoalueet, valmistelussa oleva Kultelan asemakaavan alue ja sen lähialueita sekä
jätevedenpuhdistamon koillispuolella sijaitsevat alueet.
Oinasjärven kylätaajamassa Someron Vesihuolto Oy:n vedenjakelun toimintaalueeseen kuuluu jätevedenpuhdistamon lähialueet (sama alue kuin laitoksen
jätevesiviemäröinnin toiminta-alue).
Näiden lisäksi haja-asutusalueella runkovesijohdon (Ø 75 mm tai suurempi)
kummallakin puolella 100 metrin kaista kuuluu laitoksen vedenjakelun toimintaalueeseen.
Kultelan valmistelussa olevan asemakaava-alueen vedenjakeluverkostoa
täydennetään alueen viemäröinnin yhteydessä, kun alueelle suunniteltu kaavoitus
ja kaavoituksen mukainen rakentaminen sitä edellyttää. Vedenjakelun
verkostoalue on Kultelassa jaettu kahteen osaan rakentamisen tavoitteellisen
aikataulun perusteella. Verkostoalueet ja rakentamisen tavoitteellinen aikataulu on
esitetty liitekartassa 001-1.
Someron
Vesihuolto
Oy:n
vedenjakelun
toiminta-alue
esitetään
suunnitelmakartoissa 001-1 (keskustaajaman alue), 001-2 (haja-asutusalueet) ja
003-1 (Oinasjärven vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin alueet).
4.1.2 Jätevesiviemäröinnin toiminta-alue
Someron Vesihuolto Oy:n jätevesiviemäröinnin toiminta-alue
Oinasjärvellä samat alueet kuin laitoksen vedenjakelun toiminta-alue.

käsittää

Keskustaajamassa laitoksen jätevesiviemäröinnin toiminta-alue käsittää
vedenjakelun toiminta-alueiden lisäksi myös Pappilan vesiyhtymän kiinteistöt
(noin 9 ha).
Kultelan valmistelussa olevan asemakaava-alueen viemäriverkostoa rakennetaan
alueelle suunnitellun kaavoituksen mukaisen rakentamisen ja muun
yhdyskuntakehityksen tarpeiden mukaan. Viemäröinnin verkostoalue on
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Kultelassa jaettu kahteen osaan rakentamisen tavoitteellisen aikataulun perusteella.
Verkoston rakentamisen tavoitteellinen aikataulu on esitetty liitekartassa 002-1.
Someron Vesihuolto Oy:n jätevesiviemäröinnin toiminta-alue esitetään
suunnitelmakartoissa 002-1 (keskustaajaman alue) ja 003-1 (Oinasjärvi).
4.1.3 Hulevesiviemäröinnin toiminta-alue
Someron Vesihuolto Oy:llä on jätevesiviemäröinnistä erillään olevaa
hulevesiverkostoa kaupungin keskustaajamassa noin 37 km. Putkitettu
hulevesiverkosto koostuu vanhoista käytöstä poistetuista viemäriverkoston osista
ja uusista muovisista verkostoista. Laitoksen sadevesiviemäröinnille ei määritellä
erillistä toiminta-aluetta.
Someron kaupungin rakennusjärjestyksen (2006) mukaan kiinteistöjen on
huolehdittava rakennuspaikkojen sade- ja sulamisvesien haitattomasta
johtamisesta. Mikäli kiinteistön hulevesiä ei voida muutoin poistaa
asianmukaisesti ja kiinteistön läheisyydessä on laitoksen hulevesiverkosto, on
kiinteistön liityttävä siihen. Rakennusjärjestyksen mukaan sade- ja sulamisvesiä ei
saa johtaa jätevesiviemäriin. Rakennusten salaojavedet voidaan johtaa
sadevesiviemärin puuttuessa jätevesiviemäriin, mikäli rakennuksen korkeustaso
sitä edellyttää.
4.1.4 Muutokset laitoksen aikaisempiin toiminta-alueisiin
Someron Vesihuolto Oy:n vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueita
on vuoden 2006 rajauksesta tarkistettu muodostunutta yhdyskuntakehitystä
vastaaviksi. Uusissa toiminta-aluerajauksissa on otettu huomioon myös
valmisteilla olevaa ja lähitulevaisuudessa voimaan astuvaa kaavoitusta. Toimintaalueet on pyritty mahdollisuuksien mukaan rajaamaan kiinteistörajojen mukaan.
Tämä helpottaa liittymisen valvontaa sekä laitoksien ja kiinteistöjenomistajien
vesihuollon suunnittelua. Rajauksen tarkentaminen kulkemaan kiinteistöjen rajoja
myöten paikoin lisää toiminta-alueisiin kuuluvaa aluetta ja paikoin pienentää.
Someron Vesihuolto Oy:n yhtenäinen vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin
toiminta-alue laajenee:
- Rautelan ja Kultelan tavoitteellisille toiminta-alueille (tavoitteellinen
aikataulu, verkostot rakennetaan yhdyskuntakehityksen tarpeiden mukaan)
- Jaatilan alueella asutuksen ja kiinteistörajojen mukaan (2,5 ha)
- Pärnämäen alueella kaavoituksen ja kiinteistörajojen mukaan (noin 6 ha)
- Ihamäessä suunnitellun kaavoituksen mukaan (noin 13 ha)
- Lamminniemessä (valmistuneen viemäröinnin mukaan noin 6 ha)
- Kauralan alueella (suunnitellun kaavoituksen mukaan noin 3 ha)
- Oinasjärvellä vastaamaan laitoksen uusittua viemäröinnin toiminta-aluetta
noin 5 ha.
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Someron Vesihuolto Oy:n toiminta-alueet supistuvat:
- Pappilan vesiyhtymälle määritellään oma vedenjakelun toiminta-alue (noin
9 ha). Vesiyhtymän alue kuuluu jatkossakin Someron Vesihuolto Oy:n
jätevesiviemäröinnin toiminta-alueeseen.
- Jaatilan alueella (kaavoittamaton peltoalue poistetaan toiminta-alueista
kiinteistörajojen mukaan noin 12 ha)
- Palman alueella (kaavoittamaton peltoalue poistetaan toiminta-alueista
kiinteistörajojen mukaan noin 5 ha)
4.2 Pappilan vesiyhtymän toiminta-alueet Somerolla
4.2.1 Vedenjakelun toiminta-alue 2010
Pappilan vesiyhtymän vedenjakelun toiminta-alue käsittää vesiyhtymään nykyisin
liitetyt kiinteistöt, noin 9 ha. Pappilan vesiyhtymän vedenjakelun toiminta-alue
esitetään liitekartassa 001-1.
4.3 Länsi-Someron jätevesiosuuskunnan toiminta-alueet Somerolla
4.3.1 Jätevesiviemäröinnin toiminta-alue
Länsi-Someron jätevesiosuuskunnan jätevesiviemäröinnin toiminta-alue kattaa
osuuskunnan suunnitellun viemäriverkoston läheiset alueet noin 200 metriä
runkolinjasta. Laitoksen viemäröinnin toiminta-alue noudattaa paikoin voimassa
olevan Someron rantayleiskaavan rajausta.
Viemäröinnin tavoitteellinen aikataulu esitetään liitekartassa 002-2. Osuuskunnan
verkosto on suunniteltu toteutettavaksi kolmessa vaiheessa: ensimmäinen vaihe
keskusjätevedenpuhdistamolta Rautelansalmelle vuoteen 2013 mennessä, toinen
vaihe Rautelansalmelta Pitkäjärven kylälle vuoteen 2015 mennessä ja kolmas
vaihe, Pitkäjärven kylän viemäröinti, vuoteen 2017 mennessä.
Länsi-Someron jätevesiosuuskunnan jätevesiviemäröinnin toiminta-alue esitetään
liitekartoissa 002-1 ja 002-2.

5 VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEIDEN KÄSITTELY
Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja
tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä
tai, jos laitos ei ole tällaista esitystä tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toimintaalueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto
valvontaviranomaisilta sekä alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
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Laissa ei ole määritelty, mikä kunnan elin hyväksyy vesihuoltolaitoksen toimintaalueet, vaan asia jää kunnan päätettäväksi. Valtuusto kuitenkin päättää asiasta,
mikäli se ei ole siirtänyt päätösvaltaa johtosäännöllä.
Valvontaviranomaisia, joilta on pyydettävä lausunto ennen toiminta-alueen
hyväksymistä, ovat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
sekä kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiset. Muutoksen hausta
ja valitusoikeudesta on säädetty vesihuoltolain 32 §:ssä ja 33 §:ssä.
Vesihuoltoverkostojen laajentamisen aikatauluja voidaan tarvittaessa muuttaa
yhdyskuntakehityksen tarpeiden mukaan ja kaavoitusaikataulun muuttuessa tai
muun perustellun syyn vuoksi. Liitekartoissa esitettyjen aikataulujen perusteella
kuntalaisten on pystyttävä arvioimaan, milloin heillä on mahdollisuus (ja
velvollisuus) liittää kiinteistö laitosten vesi- ja/tai viemäriverkostoon.
Someron kaupungin tekninen lautakunta pyysi 8.2.2011 kaupungin
vesihuoltolaitosten toiminta-alueista lausuntoa Varsinais-Suomen ELYkeskukselta, kaupungin perusturva- ja ympäristölautakunnalta sekä edellä
mainituilta laitoksilta ja asetti samalla toiminta-alueluonnokset kuntalaisten
nähtäville.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus totesi 13.4.2011
antamassaan lausunnossaan, että
- esitettyjen karttojen perusteella kiinteistöt pystyvät hyvin toteamaan
kiinteistönsä kuulumisen toiminta-alueisiin,
- vesihuoltolain
6
§:n
perusteella
kunnalla
on
vesihuollon
järjestämisvelvollisuus, jos ilmenee suurehkon asukasjoukon tarve tai
ympäristönsuojelullisia tai terveydellisiä syitä. Erityisesti pohjavesialueella
sijaitseva kylämäinen asutus tulisi saattaa viemäröinnin piiriin ja alueet olisi
hyvä ottaa mukaan myös toiminta-alueeseen. Pohjavesialueella sijaitsevaa
kylämäistä asutusta löytyy ainakin Jakkulan pohjavesialueella KirkonkulmaSomerniemi, Keltiäinen ja Kaskistontien ja Helsingintien risteyksestä sekä
Jyrkinharjun pohjavesialueelta Kääntelän itäpuolelta Helsingintien varresta.
Toiminta-alueiden laajentamista kyseisille alueille tulee harkita viimeistään
toiminta-alueiden tarkastamisen yhteydessä.
- Pappilan vesiyhtymän ja Länsi-Someron jätevesiosuuskunnan toiminta-alueita
hyväksyttäessä tulee huomioida, että toiminta-alueen tulee tukea osuuskunnan
toimintaa ja osuuskunnan pitää kyetä huolehtimaan vastuullaan olevasta
vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti (VHL 8 §). Tulee myös
muistaa, että osuuskuntavetoiset vesihuoltolaitokset toimivat usein
talkoohengen pohjalta ja toimijoilla ei välttämättä ole kattavaa vesihuoltoalan
asiantuntemusta.
- Koska Pappilan vesiyhtymän osalta ehdotettu toiminta-alue kattaa nykyisen
verkostoalueen ja alue on määritelty olemassa olevan verkoston mukaan,
voidaan osuuskunnan olettaa pystyvän huolehtimaan alueen vesihuollosta
taloudellisesti ja asianmukaisesti
- Länsi-someron jätevesiosuuskunnan osalta toiminta-alueet on esitetty
tavoitteellisina. Esitetty alue näytti yhtenäiseltä ja osittain myös melko tiiviisti
asutulta. Näin ollen voidaan osuuskunnan olettaa pystyvän huolehtimaan
alueen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. ELY -keskus ei
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kuitenkaan pysty arvioimaan toiminta-alueen laajuutta mahdollisten liittyvien
kiinteistöjen kannalta, koska ehdotuksesta ei selvinnyt liittymiskustannusten
kohtuullisuus.
- Toiminta-aluepäätöstä tulee päivittää aina tarvittaessa. Päivitystarve tulee
tarkistaa vähintään kehittämissuunnitelmien päivittämisen yhteydessä eli noin
4-5 vuoden välein.
- Kunnan tekemä vesihuoltolain 8 §:n mukainen hyväksymispäätös tulee saattaa
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tietoon
Someron kaupungin ympäristölautakunta totesi 23.3.2011 antamassaan
lausunnossaan, että
- Viemäriverkoston ja sitä koskevan toiminta-alueen laajentuminen on
ympäristönsuojelun kannalta erittäin tärkeää. Erityisen myönteisenä on
pidettävä Paimionjokivarteen ja pohjavesialueelle sijoittuvalle Pitkäjärven
kylälle
rakennettavaa
viemäriverkostoa.
Kun
alue
määrätään
toimenpidealueeksi, jolla olevat kiinteistöt on pääsääntöisesti liitettävä
verkostoon,
pystytään
turvaamaan
viemäriverkoston
rakentamisen
kannattavuus paremmin kuin jos liittyminen on vapaaehtoista.
- On toivottavaa, että Länsi-Someron viemäröintihanke toteutuu suunnitellussa
aikataulussa. Tähän liittyen Someron kaupungin tulisi myös mahdollisimman
nopeasti päättää linjastaan koskien osuuskuntien taloudellista tukemista ja
mahdollisia avustuksia viemäriverkostoja rakennettaessa.
- Ehdotukseen sisältyy kaksi tavoitteellista vesihuollon toiminta-aluetta, joista
toinen sijaitsee Rautelassa Turuntien tuntumassa ja toinen Kultelassa Hämeen
Härkätien molemmin puolin. Rautelan kohdalla kartoissa todetaan sekä
vedenjakelun että jätevesiviemäröinnin osalta: ”Verkoston rakentaminen
vaiheittain yhdyskuntakehityksen mukaan 2012-2014. Kartoissa tai ainakin
toiminta-alueisiin liittyvässä tekstiosassa tulisi ilmaista täsmällisemmin, mitä
näillä tavoitteellisilla toiminta-alueilla tarkoitetaan. Lautakunta esittääkin, että
tavoitteellisten toiminta-alueiden kohdalla tekstiä tarkennetaan yhteistyössä
viemäriverkostojen rakentamisesta vastaavan Someron Vesihuolto Oy:n
edustajien kanssa.
- Someron Vesihuolto Oy:n tulisi selvittää runkovesijohdon tarkka sijainti koko
Someron alueella, jotta kiinteistöjen vesijohtoverkostoon liittymistä voitaisiin
valvoa.
Someron kaupungin perusturvalautakunta totesi 19.4.2011 antamassaan
lausunnossaan, että
- verkostoon liittymättömiä kiinteistöjä keskustan vedenjakelun toimintaalueella oli vuoden 2008 tehdyn selvityksen mukaan n. 90 kpl, joista osaa
käytetään edelleen mm. elintarvikehuoneistojen vetenä. Jos poikkeusluvan
myöntämiselle vesijohtoverkkoon liittymisvelvoitteesta ei ole edellytyksiä,
tulee määritellä kiinteistölle tavoitteellinen liittymisaikataulu.
- Koska Pappilan Vesiyhtymä toimii jatkossa itsenäisenä talousvettä
toimittavana
laitoksena,
tulee
Pappilan
Vesiyhtymän
hakea
Terveydensuojelulain (24/2006) mukaista hyväksymistä laitokselle Someron
kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.
Laitosten lausunnot: Laitoksilta ei tullut lausuntoja
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Kuntalaisten mielipiteet:
- Martti ja Tarja Mehtonen ovat ilmoittaneet 18.2.2011 halukkuutensa liittyä
suunnitteilla olevaan Länsi-Someron jätevesiosuuskunnan viemäriverkkoon
- Hannu Yli-Rekola ehdottaa 13.4.2011 jättämässään muistutuksessa
omistamansa kiinteistön liittämistä Vesihuolto Oy:n toiminta-alueeseen

