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MIETOISTEN KUNTA

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Työ 20786YV90

1. JOHDANTO

Mietoisten kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on tutkia ja
selvittää vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn kehittämisratkaisut niin taajama-
alueilla kuin haja-asutusalueilla. Suunnitelma on laadittu vuoteen 2020 saakka.

Tämä kuntakohtainen vesihuollon kehittämissuunnitelma täydentää Länsivyöhyk-
keen ja Vakka-suomen alueellista vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Työssä
huomioidaan alueellisessa kehittämissuunnitelmassa esille tuodut hankkeet ja ai-
kataulut. Suunnitelman pääpaino on Mietoisten sisäisen vesihuollon kehittämi-
sessä.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu Mietoisten kunnan toimeksian-
nosta AIR-IX SUUNNITTELU/Ahiplan Oy:ssä ja päivitetty Air-Ix Ympäristö Oy:ssä
Kaarinassa.

2. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TARKOITUS

Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu 1.3.2001 voimaan astuneeseen ve-
sihuoltolakiin. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueel-
laan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi
sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kus-
tannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta ta-
lousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemä-
röinti (Vesihuoltolaki 1 §).

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten
kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuun-
nitelmat. Kehittämissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee olla riittävässä yhteis-
työssä muiden kuntien kanssa.

Tarkoituksena on, että kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma kytkeytyy riittä-
västi maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmään, jota se hyödyntäisi ja
täydentäisi. Siksi kehittämissuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota ve-
sihuollon järjestämiseen alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslais-
sa (132/1999) tarkoitettu yleis- tai asemakaava tai joilla yleis- ja asemakaavan
laatiminen on vireillä.
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Vesihuollon kehittämissuunnittelun tulisi tukea myös ympäristösuojelulain toi-
meenpanoa. Siksi suunnitelmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota vesihuollon
järjestämiseen sellaisilla alueilla, joita koskevat ympäristönsuojelulain (86/2000)
19 §:n nojalla annetut ympäristönsuojelumääräykset. Näillä määräyksillä voidaan
mm. kieltää jäteveden johtaminen maahan tai vesistöön.

Suunnitelman yhtenä tavoitteena on tehdä siitä työkalu, jota voivat hyödyntää
kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueellaan
vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos.

3. PERUSSELVITYKSET

3.1 SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualueena on Mietoisten kunta. Mietoisten kunta sijaitsee Vakka-
Suomessa noin 30 km Turusta luoteeseen, Mynäjoen ja Laajoen suistossa. Naa-
purikuntia ovat Vehmaa, Taivassalo, Askainen, Lemu, Nousiainen ja Mynämäki.

Kunnassa on kaksi taajamaa, Mietoisten kirkonkylän ja Pyheen taajamat. Näiden
lisäksi kunnan alueella on muutama taajemmin asuttu kylämuodostelma sekä ir-
rallaan olevia yksittäisiä maatiloja. Maisemaltaan Mietoinen on suurimmaksi
osaksi tasaista peltoaluetta. Mietoisten kunnan kokonaispinta-ala on 73,9 km2,
josta vesistöjen osuus on 15,4 km2 (n. 21 % kokonaispinta-alasta).

Mietoisten kunta kuuluu Varsinais-Suomen liiton, Lounais-Suomen ympäristö-
keskuksen ja Länsi-Suomen ympäristölupaviraston toiminta-alueisiin.

3.2 VÄESTÖ JA ELINKEINOT

Kunnan väkiluvussa ei ole viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut suuria
muutoksia. Vuonna 2002 Mietoisten väkiluku oli 1 749. Kunnan oman väestönke-
hitysennusteen mukaan kunnan väkiluku tulee hieman nousemaan seuraavan 20
vuoden aikana. Vuonna 2020 väkiluvun ennustetaan olevan 1 760. Väestöen-
nuste on esitetty taulukossa 3.1.

Taulukko 3.1.  Mietoisten väkiluku vuosina 1998 ja 2002 sekä kunnan oma väestönkehi-
tysennuste vuoteen 2020.

1998 2002 2005 2010 2015 2020
Väkiluku 1 723 1 749 1 725 1 740 1 750 1 760

Mietoisissa noin puolet väestöstä asuu kunnan kahdessa taajamassa. Vuonna
1995 kunnan taajama-aste eli taajamaväestön osuus koko väestöstä oli 52,7 %.

3.3 KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ

Yleiskaavoitus

Mietoisissa on valtuuston 17.12.1996 vahvistama yleiskaava sekä Kirkonkylän ja
Pyheen alueiden osayleiskaavat. Osayleiskaavat on vahvistanut Lounais-
Suomen ympäristökeskus 19.6.2000. Kunnan valtuusto on hyväksynyt
18.12.2003 koko ranta-alueen kattavan rantayleiskaavan.
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Asemakaavoitus

Mietoisten kunnassa on voimassa seuraavat asemakaavat:

•  Mietolan asemakaava
•  Kirkonkylän asemakaava
•  Tavastilan asemakaava
•  Pitkäsmäen asemakaava
•  Teollisuusalueen asemakaava
•  Kaskisten alueen asemakaava

Asemakaava-alueiden rajat on esitetty suunnitelmakartassa 101.

Mietoisten seuraava asemakaava-alue on kunnan suunnitelmien mukaan Pit-
käsmäen ja Kirkonkylän asemakaava-alueiden väliin jäävä alue. Alueelle tullaan
suunnitelmien mukaan kaavoittamaan pääasiassa omakotitalotontteja.

Natura-alueet

Mietoisissa on kolme Natura 2000 –kohteisiin kuuluvaa aluetta: Laitilan metsät,
Vakka-Suomen kedot sekä Mietoisten lahti. Laitilan metsät ja Vakka-Suomen ke-
dot ovat luontodirektiivin perusteella Naturaverkostoon liitettyjä alueita. Laitilan
metsien pinta-ala on 108 ha ja se sijaitsee osittain Laitilan ja Mynämäen alueella.
Vakka-Suomen kedot ovat pinta-alaltaan 3 ha ja ne sijaitsevat osittain Uudessa-
kaupungissa.  Mietoisten lahti on lintudirektiivin perusteella Naturaverkostoon lii-
tetty alue. Sen pinta-ala on 586 ha ja se sijaitsee osittain Askaisten puolella.

Mietoisten Natura-alueet sijaitsevat taajama-alueiden ulkopuolella, eikä niillä ole
merkitystä keskitetyn vesihuollon kannalta.

4. VESIHUOLLON NYKYTILA

4.1 ORGANISAATIOT

Mietoisten kunnan vedenhankinnasta ja – jakelusta sekä jäteveden keräilystä ja
käsittelystä vastaa Mietoisten kunnan vesihuoltolaitos. Mietoisten vesihuoltolaitos
toimii kunnan teknisen viraston organisaatiossa. Laitos toimii liikelaitoksena ja
sen kirjanpito on eriytetty kunnan kirjanpidosta.

Vesihuoltolaitosta koskevista ratkaisuista päättävät kunnanvaltuusto ja kunnan
hallitus. Käytännön tehtävät on alistettu tekniselle lautakunnalle. Vesihuoltolai-
toksen toiminnasta vastaa tekninen johtaja ja kunnan yleismies.

Vedenjakeluverkosto kattaa Mietoisissa lähes koko kunnan alueen. Vain Kaula-
kon kylän alue on verkoston ulkopuolella. Viemäriverkosto kattaa asemakaava-
alueet lukuun ottamatta Kaskisten asemakaava-aluetta sekä osaa Pitkäsmäen ja
Teollisuusalueen asemakaava-alueita. Vedenjakelu- ja viemäriverkostot on esi-
tetty suunnitelmakartassa 101.
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4.2 VEDENHANKINTA

Mietoisten vesihuoltolaitos on saanut aiemmin pääosan tarvitsemastaan vedestä
omalta vedenottamoltaan. Loppuosuus (n.1/3) ostettiin Vahdon-Paattisten Vesi
Oy:ltä. Joulukuussa 2002 Mietoinen joutui oman kaivon varaan, kun Vahdon-
Paattisten Vesi Oy ei enää pystynyt myymään kunnalle lisävettä. Pitkästä kui-
vasta kaudesta johtuva pohjavesien pinnan laskeminen kuitenkin aiheutti ongel-
mia veden riittävyyden kanssa. Vesihuoltolaitos osti lisävettä Masku-Nousiainen
vesilaitoskuntayhtymältä, jonka kanssa  oli tehnyt hätävesisopimus. Vuoden 2003
lopulla Mietoisten verkostosta rakennettiin yhdysvesijohto Vehmaan verkostoon,
jota kautta vettä on johdettu Uudestakaupungista. Nykyisellään vettä pystytään
johtamaan Uudestakaupungista n. 60 m3/d. Vahdon-Paattisten Vesi Oy:n uusi
ottamo valmistuu kevään 2004 aikana, jonka jälkeen Mietoisten vesihuoltolaitos
ostaa osan (100 – 150 m3/d) tarvitsemastaan lisävedestä yhtiöltä.

Kunnallisen vedenjakelun lisäksi Mietoisissa on toiminut yksityinen Kaulakon ve-
siyhtymä. Vesiyhtymä on ottanut tarvitsemansa veden aiemmin Livilän pohja-
vesialueelta. Pohjavesialueen veden rautapitoisuus on kuitenkin noussut niin
korkeaksi, että sen käyttö on lopetettu. Vesiyhtymän verkosto on nyt liitetty kun-
nan verkostoon.

4.2.1. Vedenkulutus

Vuonna 2002 Mietoisten verkostoon pumpattiin vettä yhteensä 143 679 m3 (kes-
kimäärin 394 m3/d). Merkittävä vedenkuluttaja kunnassa on MycoSci Oy, jonka
vedenkulutus oli 16 703 m3 vuonna 2002. Seuraavassa taulukossa on Mietoisten
vedenkulutus vuosina 2000 - 2002.

Taulukko 4.1. Mietoisten vedenkulutus sekä laskuttamattoman veden osuus vuosina
2000, 2001 ja 2002

2000 2001 2002
Verkostoon pumpattu vesimäärä
    - Oma vedenottamo, Pyhä m3/a 82 211 91 250 107 295
    - Ostettu Vahdon-Paattisten Vesi Oy:ltä m3/a 44 452 36 384 36 384
    - Yhteensä m3/a 126 663 127 634 143 679
Vedenkulutus
    - Vedenkulutus yhteensä m3/d 347 350 394
    - Teollisuuden vedenkulutus 1)* m3/d 110 91 52
    - Kotitalouksien vedenkulutus m3/d 236 259 342
Liittyjämäärä 2)* as 1 540 1 560 1 580
Ominaisvedenkulutus 3)*
     - ominaisvedenkulutus sis. teollisuus l/as/d 225 244 249
     - ominaisvedenkulutus ilman teollisuutta l/as/d 153 166 216
Laskutettu vedenkulutus
    - laskutettu vedenkuluttajilta m3/a 107 247 104 824 119 863
    - laskuttamaton käyttö + hukkavedet m3/a 19 416 22 810 23 816
    - laskuttamaton käyttö + hukkavedet % 15 % 18 % 17 %

1)* Teollisuuden vedenkulutukseen on laskettu MycoScin ja Raisio Chemicals Oy:n ve-
denkulutukset. 2)* Vuoden 2000 ja 2001 liittyjämäärät ovat arvioituja. Liittyjämäärät on
myöhemmin tarkistettu. 3)* Ominaisvedenkulutus on laskettu jakamalla vedenkulutus liit-
tyjämäärällä.

4.2.2. Vesivarat ja lupatilanne

Mietoisten kunnassa sijaitsee kolme pohjavesialuetta, Pyhä, Soranen ja Livilä.
Pohjavesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 0,85 km2.
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Pyhä on I luokan pohjavesialue (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue),
joka sijaitsee osittain Mynämäen puolella. Pyhän alueella on kallioharjanteiden
rajoittamaan laaksoon kerrostunut hiekkaa ja soraa, joka on myöhemmin osittain
peittynyt savikerroksella.  Pyhän kokonaispinta-ala on 1,81 km2 ja muodostumis-
alue 0,45 km2. Pohjavesialueen antoisuus on Lounais-Suomen ympäristökeskuk-
sen Mietoisten kunnan pohjavesialueista laatiman selvityksen mukaan 500 m3/d.
Vuosien 2001-2003 pitkän vähäsateisen ajanjakson jälkeen on alueelta saatavan
veden määrä kuitenkin huomattavasti pienempi.

Livilän pohjavesialue sijaitsee osittain Askaisten puolella. Livilän alueella on kal-
lio- ja moreeni alueelle kerrostunut soraa ja hiekkaa, joka on paikoin heikosti la-
jittunutta. Alueen kokonaispinta-ala on 0,53 km2 ja muodostumisalue 0,30 km2.
Ympäristökeskuksen laatiman selvityksen mukaan myös Livilän pohjavesialue
kuuluu alueluokkaan I. Sen antoisuus on selvityksen (v. 2001) mukaan 150 m3/d.
Pohjavesialuetta ei kuitenkaan enää voida käyttää vedenottoon alueen veden
korkean rautapitoisuuden vuoksi. Alueen vettä käytetään jonkin verran kastelu-
vetenä.

Sorasen alue on pienialainen harjujaksoon liittyvä hiekkamuodostuma, joka kuu-
luu II pohjavesialueluokkaan (vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue). Se si-
jaitsee osittain Askaisten puolella. Alueen kokonaispinta-ala on 0,23 km2 ja muo-
dostumisalue 0,10 km2. Seuraavassa taulukossa on tiedot Mietoisten pohjavesi-
alueista.

Taulukko 4.2. Mietoisten pohjavesialueet
Pohjavesi-
Alueen nimi

Alue-
luokka

Kokonais-
pinta-ala km2

Muodostumisalue
km2

Kokonaisantoi-
suus m3/d

Pyhä I 1,81 0,45 500
Livilä I 0,53 0,30 1501)

Soranen II 0,23 0,10 40
  1) Alueelta saatavaa vettä ei voida käyttää talousvedeksi.

4.2.3. Vedenottamot ja käsittelylaitokset

Pyhän vedenottamolla vesi käsitellään ennen verkostoon johtamista hidas-
suodatuslaitoksessa. Suodatuslaitoksessa kaivosta saatava vesi pumpataan
märkäsepelisuodattimelle. Suodattimen jälkeen vesi kerätään salaojaputkilla ja
johdetaan edelleen vesisäiliöön (hyötytilavuus 300 m3). Vedenottamorakennuk-
sessa ennen verkostoon johtamista veteen lisätään tarvittavat kemikaalit ja mi-
tataan veden kulutus.

Puhdistettuun veteen syötetään laitoksella tarvittaessa klooria. Kloori annostel-
laan kemikaalipumpulla natriumhypokloriittiliuoksena. Pumppu syöttää liuoksen
vedenottamorakennuksessa alavesisäiliöstä tulevaan vesijohtoon.

Pyhän vedenottamolla on ollut ongelmia veden mikrobiologisen ja fysikaalis -
kemiallisen laadun kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asetta-
mat laatuvaatimukset ja suositukset ovat viimeisen vuoden aikana ylittyneet
mangaanin, raudan, nikkelin sekä alumiinin osalta. Lisäksi sekä verkostovedestä
että laitokselta lähtevästä vedestä on löydetty koliformisia bakteereita sekä  ente-
rokokkeja. Taulukossa 4.3 on esitetty sosiaali- ja terveysministeriön asettamien
laatuvaatimusten ja –suositusten ylitykset 16.05.2002 ja 09.12.2002 välisenä ai-
kana.
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Taulukko 4.3.  Mietoisten vedenottamon ja verkoston veden sosiaali- ja terveysministeri-
ön asettamien laatuvaatimusten ja -suositusten ylitykset 16.05.2002 ja 15.01.2003 väli-
senä aikana. (Viivalla merkittyjä ei ole tutkittu ko. kerralla.) Jos tutkimus kerralla on otettu
monta näytettä on taulukossa käytetty suurinta arvoa.
Näytteen-
ottopvm

Mangaani
(50 µ/l)**

Rauta
(200 µ/l)**

Nikkeli
(< 20 µ/l)*

Alumiini
(200 µ/l)**

koliformi-
set bakt
(0 pmy)**

Entero-
kokki bakt

(0 pmy)*
lait. verk. lait. verk. lait. verk. lait. verk. allas verk. allas verk.

16.05.02 110 80 - - 90
18.06.02 - 88
23.09.02 - - 5 4 2
09.09.02 70 - 61 180
02.10.02 - - - - - - - - 82 20 31 1
14.10.02 - - - - - - - - 51 14
23.10.02 - - - - - - - - 2 5
30.10.02 - - - - - - - - 4 <2 1 <2
20.11.02 70 650 470 - - 71 320
09.12.02 70 - - 250
15.01.03 250 200 770 - -

*  -> sosiaali- ja terveysministeriön asettama laatuvaatimus
** -> sosiaali- ja terveysministeriön asettama laatusuositus

Syys- Lokakuussa 2002 on Koliformisten ja Enterokokki bakteerien määrä laitok-
sen ja verkoston vedessä noussut merkittävästi, eikä veden mikrobiologinen
laatu ollut hyvä. Lisäksi 2. lokakuuta otetun näytteen mikrobiologinen laatu oli
huono, koska vesinäytteestä löytyi ulosteperäisiä Escherichia coli bakteereja.
Bakteerien suuri määrä vedessä johtuu vesilaitoksen avoaltaalla oleskelevista
linnuista. Laitoksen altaat on desinfioitu kloorilla syys- ja lokakuussa 2002. Des-
infioimisen jälkeen on veden mikrobiologinen laatu saatu täyttämään sosiaali- ja
terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja  -suositukset.

Mangaanin, raudan ja alumiinin määrät laitoksen vedessä ja vesijohtoverkostos-
sa ovat nousseet merkittävästi marraskuussa. Tämä johtuu laitoksen altaiden
kloorauksesta. Klooraus on tuhonnut sepelisuodattimelta myös sinne kuuluvan
bakteerikannan, jonka tarkoituksena on poistaa vedestä ko. haitta-aineita. Haitta-
aineiden  pitoisuuksia nostaa lisäksi ottamon vedenottomäärien lisääminen sekä
kaivon ehtyminen.

Talousveden rauta ja mangaani aiheuttavat veteen epämiellyttävää makua, muo-
dostavat kerrostumia saniteettikalusteisiin ja talousastioihin sekä tahraavat pyyk-
kiä. Rautaa voi myös liueta vesijohtojen materiaaleista. Talousveden rauta ja
mangaani eivät kuitenkaan aiheuta terveyshaittoja.

Alumiinin korkea pitoisuus lisää vesijohtojen korroosiota ja voi muodostaa saos-
tumia putkistoihin. Alumiinin korkea pitoisuus talousvedessä ei merkittävästi lisää
alumiinin kokonaissaantia. Alumiinin enimmäispitoisuus on annettu lähinnä em.
teknisten haittojen perusteella.

Nikkelin määrä tutkittiin tarkastelujakson aikana vain kahdella näytteenottoker-
ralla. Molemmilla kerroilla sen määrä ylitti asetetut laatuvaatimukset.  Nikkeli on
välttämätön hivenaine, jonka imeytyminen ruoansulatuskanavasta on vähäistä.
Nikkeli on erittäin yleinen allergiaoireiden aiheuttaja, ja nikkelin raja-arvo perus-
tuu allergiaoireiden ehkäisemiseen.  Molemmat nikkeliä sisältäneet näytteet on
otettu Pyhän koululta, ja voidaan olettaa, että nikkeli on liuennut veteen nikkeliä
sisältävistä vesikalusteista.
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Pyhän ottamolta saatava vesi on myös fluoridipitoista. Vesijohtoverkoston veden
fluoridipitoisuus on kuitenkin saatu pysymään sosiaali- ja terveysministeriön
asettamien laatuvaatimusten ja -suositusten rajoissa kun veteen on sekoitettu
muilta kunnilta ostettua vettä.

4.2.4. Verkosto ja vesisäiliöt

Keskitetty vedenjakelu kattaa Mietoisissa melkein koko kunnan alueen. Vesijoh-
toverkon pituus oli vuoden 2002 lopussa n. 72 km. Verkoston materiaali on pää-
osin muovia. Kunnan vesijohtoverkostossa ei ole ylävesisäiliöitä. Pyhän ottamolla
on alavesisäiliö.

Mietoisten kunnan vesijohtoverkosto on yhteydessä Nousiaisten, Vehmaan, My-
nämäen ja Askaisten kuntien verkostoihin. Nousiaisten verkoston kautta vettä
voidaan tarvittaessa toimittaa Mietoisiin Masku-Nousiainen vesilaitoskuntayhty-
mältä, Vahdon-Paattisten Vesi Oy:ltä, Raisio-Naantali vesilaitoskuntayhtymältä ja
Turun vesi Oy:ltä. Vehmaan verkoston kautta vettä on vastaavasti mahdollista
saada Uudenkaupungin vedeltä.

Vesijohtoverkoston liittyjämäärät on tarkastettu kuluvana vuonna (2003) ja liitty-
misasteen on todettu olevan n. 90 % ja liittyjämäärän n. 1 580. Vesijohtoverkos-
toon on lisäksi liitetty kesämökkejä.

4.2.5. Keskitetyn järjestelmän ulkopuoliset alueet

Keskitetyn vedenjakelun ulkopuolelle jää Mietoisissa vain noin 60 kiinteistöä. Eli
n. 170 asukasta asuu kiinteistössä, jonka vedenhankinta on oman kaivon varas-
sa. Kiinteistökohtainen vedenhankinta on hoidettu pääasiassa rengas- ja pora-
kaivoilla.

Kaivovesien laatua ei ole Mietoisissa kartoitettu. Kaivovesien laadussa ja riittä-
vyydessä on kuitenkin havaittu ongelmia. Kaivovesissä esiintyy rannikkoalueille
tyypillisiä haitta-aineita, rautaa ja mangaania sekä fluoridia. Kaivovesien pH on
alhainen (n. 6).

4.2.6. Ylikunnallinen yhteistyö

Vahdon-Paattisten Vesi Oy on myynyt vettä Mietoisiin n. 100 m3/d. Veden hinta
on kuutiota kohden ollut sama kuin myyjä perii omilta osakkailtaan lisättynä 0,11
€/m3 + alv.  Yhtiöllä on rakenteilla uusi ottamo, joka valmistuu vielä tämän kevään
aikana. Tämän jälkeen Mietoisilla on mahdollisuus ostaa yhtiöltä vettä 100 – 150
m3/d.

Koska Vahdon-Paattisten Vesi Oy:ltä ostettu vesi on kulkenut Nousiaisten kun-
nan verkoston läpi, on Mietoinen osallistunut vuotovesien määrään 5 %:n osuu-
della. Eli Vahdon-Paattisten Vesi Oy:n Nousiaisten verkostoon toimittamasta 100
m3/d:sta on toimitettu Mietoisten verkostoon 95 m3. Lisäksi Nousiainen on las-
kuttanut Mietoisilta linjojen rakentamisen poisto-osuudesta.

Mietoisten ja Askaisten kunnat ovat sopineet veden toimittamisesta Mietoisten
kunnan vedenottamolta runkojohtoa pitkin Askaisten kunnalle. Mietoisten kunta
on sitoutunut tarvittaessa toimittamaan Askaisten kunnalle vettä 80 – 100 m3/d
(1,4 l/s). Vesi luovutetaan kuntien rajalta olevalta mittausasemalta vähintään 2,5
kp/cm2 paineella.  Mietoisten kunta perii toimittamastaan vedestä hinnan, joka on
76 % Mietoisten kunnan kuluttajaveden hinnasta. Sopimus on tehty 23.06.1981
ja se on voimassa 30 vuotta, jonka jälkeen se jatkuu kaksi vuotta kerrallaan.
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Nyt, vuoden 2004 alussa, Mietoisten vesihuoltolaitos ostaa tarvitsemansa lisäve-
den Uudenkaupungin vedeltä (n. 60 m3/d) ja Vahdon-Paattisten Vesi Oy:ltä ( 30
m3/d).

4.2.7. Poikkeustilanteiden vedenjakelu

Yleiset vaatimukset kunnille

Poikkeustilanteiksi on määritelty tilanteet, joissa pintavettä tai vesilaitoksen tuot-
toisinta vedenottamoa ei voida käyttää.

Kuntien ja valtion viranomaisten tulee valmiuslain (1080/91) mukaan yhdessä
etukäteisvalmisteluin varmistaa tehtävien hoitaminen poikkeustilanteissa. Veden-
hankinnan ja viemäröinnin valmiussuunnittelun ohjaus kuuluu valtioneuvoston
ohjesäännön mukaan maa- ja metsätalousministeriölle.

Kunnan valmiussuunnittelu poikkeustilanteissa koostuu kahdesta osasta: ylei-
sestä, luonteeltaan hallinnollisesta osasta sekä toimialaosasta. Toimialaosassa
esitetään yhteenvedot kunkin hallintokunnan ja toimialan omista valmiussuunni-
telmista. Nämä tiedot toimitetaan kokonaisuudessaan tiedoksi lääninhallitukselle.

Vesi- ja viemärilaitoksen valmiussuunnittelun tavoitteena on vesihuollon toimi-
vuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa pääkohtinaan vaarojen ja riskien kar-
toitus, toiminnan turvaamisen nykytason arviointi, erityistilanteiden aikaisen toi-
mintaorganisaation määrittely, varautumistoimenpiteiden suunnittelu, kunnan si-
säisen yhteistyön luominen sekä tiedotus- ja koulutusasiat.

Tilanne Mietoisissa

Vesilaitoskohtaisesti laskettu turvallisuusluokitus (I-IV) perustuu siihen, kuinka
monta litraa riskitöntä  ja laatuvaatimukset täyttävää vettä on käytettävissä vesi-
laitoksella yhtä henkilöä kohti vuorokaudessa poikkeustilanteessa. Riskitön vesi
tarkoittaa sitä vesimäärää, joka kunnalla on käytettävissään sen oman (pää-) ve-
denottamon käytön estyessä. Luokkaan I päästään, jos riskitöntä vettä on käy-
tössä 120 l/as/d. Päästäkseen I-luokkaan on Mietoisten vesihuoltolaitoksen näin
ollen pystyttävä toimittamaan vettä oman toiminta-alueensa tarpeisiin poikkeus-
tilanteessa n. 190 m3/d (liittyjämäärä n. 1 580).

Taulukko 4.4. Vesilaitoksen turvallisuusluokitukset ja kutakin turvallisuusluokkaa vastaa-
vat vesimäärät Mietoisissa vuonna 2002.

Turvallisuusluokka Poikkeustilanteessa käyt-
töön jäävä vesimäärä

(l/as/d)

Vaatimustaso
(m3/d)

I > 120 > 190
II 50 - 120 80 - 190
III 20 - 50 32 - 80
IV < 20 < 32

Mietoisten kunnassa ei ole varavedenottamoa, mutta kunnan verkosto on yhdis-
tetty Vehmaan, Nousiaisten, Askaisten ja Mynämäen kuntien verkostoihin. Kunta
on yhdessä Maskun, Nousiaisten ja Vahdon kuntien kanssa sopinut veden toi-
mittamisesta toisilleen vesilaitosten häiriötilanteissa käytettävissä olevan liikene-
vän kapasiteetin puitteissa. Masku-Nousiainen vesilaitos ky ja Vahdon-Paatisten
Vesi Oy ovat yhtyneet tähän sopimukseen.
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Vaikka Mietoisten vesihuoltolaitoksen oman ottamon käyttö estyisi kokonaan,
pystytään liittyjille toimittamaan turvallisuusluokkaa I vastaava vesimäärä tilapäi-
sesti yhdysvesijohtoja pitkin naapurikunnista. Mietoisissa ei ole tehty suunnitel-
maa poikkeustilanteiden vedenjakelusta.

4.3 JÄTEVEDENKÄSITTELY

4.3.1. Viemäriverkosto

Mietoisten viemäriverkkoon oli liittynyt  485 asukasta vuoden 2002 lopussa. Kun-
nan viemäriverkoston liittymisaste on 28 %. Kunnan  viemäriverkosto kattaa pää-
osin asemakaava-alueet, lukuun ottamatta Kaskisten asemakaava-aluetta sekä
osaa Pitkäsmäen ja Teollisuusalueen asemakaava-alueita.

Viemäriverkoston pituus vuoden 2002 lopussa oli  n. 14 km. Verkoston materiaali
on pääosin muovia. Vanhaa betoniviemäriä on kunnassa vain n. 0,5 km. Merkit-
täviä jätevedentuottajia tai asumajätevesistä poikkeavia jätevesiä tuottavaa teolli-
suutta ei ole liittynyt kunnan viemäriverkkoon.

4.3.2. Jätevedenpuhdistamot

Puhdistamot ja puhdistustekniikka

Mietoisten jätevedet käsitellään kunnan omalla, Kirkonkylän, puhdistamolla. Puh-
distamo on biologis-kemiallinen bioroottorilaitos, jossa fosfori saostetaan jäl-
kisaostuksena.  Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna 1992. Puhdistamon mi-
toitusarvot ovat seuraavat:

•  Liittyjät 500 as
•  Ominaiskulutus 250 l/as/d
•  Liittyjien jätevesimäärä 125 m3/d
•  Vuotovedet 150 % 188 m3/d
•  Virtaama Qkesk 313 m3/d
•  Virtaama q mit 20 m3/h
•  BOD-kuorma 37,5 kgO2/d
•  Fosforikuorma 1,5 kg/d

Puhdistamon bioroottorin pinta-ala on 3 100 m2. Jälkiselkeytys on toteutettu kak-
silinjaisena kaivoilla, joiden yhteispinta-ala on 25 m2. Bioroottorin jälkeen jätevesi
johdetaan pikasekoitusaltaaseen, jossa veteen lisätään ferrikloridia fosforin sa-
ostamiseksi.  Pikasekoitusaltaan tilavuus on 0,2 m3 ja hämmennysaltaan 5 m3.

Tulokuormitus

Vuonna 2002 puhdistettu jätevesimäärä oli 48 497 m3 eli keskimäärin 133 m3/d.
Liittyjää kohden laskettu jäteveden määrä oli n. 274 l/d. Taulukossa 4.5 on ku-
vattu puhdistamolle tuleva keskimääräisen kuormituksen kehitys viime vuosina
vuosikeskiarvoina laskettuna.

Taulukko 4.5. Mietoisten puhdistamon tulokuormitukset vuosina 1998-2002.
Vuosi 1998 1999 2000 2001 2002
BOD7ATU (kg/d) 25 20 19 21 17
Kok.fosfori (kg/d) 0,85 0,93 0,92 1,0 0,89
Kok.typpi (kg/d) 5,1 6,4 5,5 6,0 4,9
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Vuonna 2002 laskutetun jäteveden määrä oli n. 21 000 m3 eli n. 58 m3/d. Las-
kuttamattoman jäteveden osuus kaikista jätevesistä oli 57 %. Seuraavassa taulu-
kossa tiedot laskuttamattoman jäteveden määrän ja osuuden kehityksestä vuo-
desta 2000.

Taulukko 4.6. Laskuttamattoman jäteveden määrä ja prosenttiosuus vuosina 2000 -
2002.
Vuosi 2000 2001 2002
Käsitelty jätevesi m3/a 39 295 51 891 48 497
Käsitelty jätevesi m3/d 108 142 133
Jätevesimäärä l/as/d - 295 274
Laskutettu jätevesi m3/a 20 607 18 750 21 000
Laskuttamaton jätevesi m3/a 18 688 33 141 27497
Laskuttamaton jätevesi % 48 % 64 % 57 %

Lupatilanne

Länsi-Suomen vesioikeus on myöntänyt Mietoisten Kirkonkylän puhdistamolle lu-
van vuonna 1993. Lupaehtojen mukaan vesistöön johdettavan jäteveden
BHK7ATU ei saa ylittää arvoa 20 mg O2/l eikä fosforipitoisuus arvoa 1,0 mg P/l.

Vuoden 1996 alusta lähtien tulee puhdistustehon sekä BHK7ATU:n että fosforin
osalta olla vähintään 90 %. Mainitut arvot lasketaan vuosikeskiarvoina mahdolli-
set ohijuoksutukset ja häiriötilanteet mukaan lukien. Jätevesien käsittelyssä on li-
säksi pyrittävä mahdollisimman tehokkaaseen ammoniumtypen poistoon. Uusi
hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi on vireillä.

Puhdistusteho ja vesistökuormitus

Mynäjokeen johdetun jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot on
esitetty taulukossa 4.7.

Taulukko 4.7. Käsitellyn jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuosina
2001 ja 2002

2001 2002
mg/l % mg/l %

BOD7ATU 10 93 11 91
CODCr 54 86 52 82
Fosfori 1,1 85 0,7 89
Typpi 22 47 46 - *
Ammoniumtyppi 19 53 41 - *
Kiintoaine 100 69 16 87

*) Laskennallisista syistä typen ja ammoniumtypen poistotehot eivät ole luotettavia: tark-
kailukertojen jätevesimäärät olivat huomattavasti pienemmät (keskimäärin 57 %) kuin
vuosijakson keskimääräinen päivittäinen jätevesimäärä.

Taulukko 4.8. Puhdistamolta lähtevän käsitellyn jäteveden vesistöön aiheuttama kuormi-
tus vuosina 1998 - 2002.

1998 1999 2000 2001 2002
BOD7ATU kg/d 1,9 1,8 2,1 1,5 1,5
CODCr kg/d 9,8 7,5 8,1 8,0 7,2
Kok. fosfori kg/d 0,16 0,18 0,18 0,16 0,098
Kok. typpi kg/d 3,4 4,7 4,6 3,2 6,4
Ammoniumtyppi kg/d 2,7 4,0 4,1 2,8 5,8
Kiintoaine kg/d 5,5 3,0 4,5 15 2,3
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Lietteenkäsittely

Puhdistamon jätevesilietteet käsitellään Raision keskuspuhdistamolla. Vuonna
2002 lietteitä syntyi 482 m3.

4.3.3. Keskitetyn järjestelmän ulkopuoliset alueet

Keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolelle jää 72 % kunnan asukkaista eli n. 1 264
asukasta. Haja-asutuksen jätevesien aiheuttamaa ympäristökuormaa on arvioitu
taulukossa 4.9 (olettamuksena, että kaikissa kiinteistöissä on pelkästään jäteve-
sien sakokaivokäsittely).

Taulukko 4.9. Haja-asutuksen jätevesikuormitus Mietoisissa vuonna 2002.
Tuleva

kuormitus
g/as/d*

Puhdistus-
teho (%)*

Lähtevä
kuormitus **

g/as/d

Asukas-
määrä

Ympäristö-
kuormitus
yht.  kg/d

BOD7ATU 60 10-20 51 1 264 64
Typpi (N) 12 10-20 10,2 1 264 13
Fosfori (P) 1,8 10-20 1,53 1 264 2,0

* Santala Erkki. Pienet jäteveden maapuhdistamot (Vesi- ja ympäristöhallitus)
** Lähtevä kuormitus laskettu käyttäen puhdistustehona 15 %.

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että haja-asutuksen aiheuttama
kuormitus on BHK7ATU:n, fosforin ja typen osalta suurempi kuin jätevedenpuhdis-
tamolta tuleva kuormitus. Haja-asutuksen jätevesikuormitusta ei kuitenkaan voida
suoraan verrata puhdistamolta muodostuvaan pistekuormitukseen, koska haja-
asutuksen jätevesien ravinnekuormasta vain pieni osa päätyy sellaisenaan ve-
sistöön. Mietoisissa suurin merkitys haja-asutusalueiden jätevesillä on ympäris-
töterveydenhuoltoon ja ympäristöviihtyvyyteen, joista merkittävimpinä mainitta-
koon mahdolliset kaivovesien saastumistapaukset ja hajuhaitat.

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely on Mietoisissa hoidettu vanhoilla kiinteis-
töillä pääosin 2-3 saostuskaivon laskeutuksella ja maaperäimeytyksellä. Uusille
kiinteistöille on kunnassa tehty osayleiskaavan laatimisen yhteydessä määräyk-
set kiinteistökohtaisesta jätevedenkäsittelystä. Määräykset ovat voimassa koko
kunnan alueella. Seuraavassa taulukossa on esitetty osayleiskaavassa olevat
määräykset asumajätevesien käsittelystä.

Taulukko 4.10. Määräykset jätevesien kiinteistökohtaisesta käsittelystä Mietoisissa
Jätevesien käsittelytapa Milloin suositellaan
Umpitankki kaikille jätevesille
(suositus vähän vettä käyttävä WC)

- tärkeät pohjavesialueet
- vesistön välitön läheisyys

Umpitankki WC-vesille, pesuvesille saos-
tuskaivot + suodatuskäsittely

- taajaan asutuilla alueilla, joilla ei ole
tärkeitä pohjavesialueita

- purkupaikan etäisyys vesistöön alle
150 m

3 saostuskaivoa ja johtaminen suodatuskä-
sittelyn kautta avo-ojaan

- alueilla, joilla imeyttäminen ei ole mah-
dollista ja purkupaikan etäisyys vesis-
töön yli 150 m

3 saostuskaivoa + maahanimeytys - alueilla, joilla ei ole pohjavesiesiintymiä
tai talousvesikaivoja

Kuivakäymälä tai kompostikäymälä + pe-
suvedet saostuskaivojen kautta joko suo-
datuskäsittelyyn tai maahanimeytys

- suositeltava erityisesti vapaa-ajan ra-
kennuksissa

Alipainekäymäläjärjestelmä + pesuvedet
saostuskaivojen kautta, kuten edellä

- silloin kun viettoviemärin rakentaminen
on hankalaa

Pienpuhdistamot, pakettipuhdistamot - jos monen kiinteistön jätevedet käsi-
tellään yhdessä
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Edellä olevan taulukon lisäksi kunnassa tarkastellaan erikseen kunkin hankkeen
kohdalla mm. vesistöjen ja pohjavesialueiden sijaintia, maastoa, maaperänlaatua
ja mahdollisten häiriintyvien toimintojen sijoittumista jätevesien purkuaukkoon
nähden.

4.4 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTILANNE

Mietoisten kunnassa on laadittu suunnitelmat seuraavista hankkeista:

•  Mietoisten kunta on laatinut Pyhän pohjavesialueen viemäröin-
nistä suunnitelman.

•  Siirtoviemäristä Mietoinen – Nousiainen on laadittu yleissuunni-
telma. Tavoitteena on toteuttaa hanke vuoteen 2007.

4.5 NAAPURIKUNTIEN VESIHUOLTO JA KUNTAYHTEISTYÖ

4.5.1. Vedenhankinta

Nousiainen

Nousiaisten kunnan vedenhankinnasta vastaa kunnan vesihuoltolaitos. Vesilaitos
ostaa kaiken tarvitsemansa veden Masku-Nousiainen vesilaitoskuntayhtymältä.
Varavedenlähteenä toimii Raisio-Naantali vesilaitoskuntayhtymä. Nousiaisissa
keskitetty vedenjakelu kattaa lähes koko kunnan asutuksen.

Nousiaisten vesijohtoverkosto on yhteydessä Mietoisten kunnan verkostoon. Li-
säksi Nousiaisten verkosto on yhteydessä Maskuun ja Lemuun. Vuonna 2000
Nousiaisten vedenkulutus oli 175 000 m3.

Lemu

Lemun kunnan vedenhankinnasta vastaa kunnan vesihuoltolaitos. Vesihuoltolai-
tos ostaa kaiken tarvitsemansa veden Maskun–Nousiaisten vesilaitosyhtymältä.
Lemussa keskitetty vedenjakelu kattaa keskustan lisäksi suurimmat asuinkeskit-
tymät. Vuonna 2000 Lemun vesijohtoverkostoon pumpattiin vettä n. 63 000 m3.

Vesijohtoverkosto on yhteydessä Askaisten, Maskun ja Nousiaisten kuntien ve-
sijohtoverkostoihin. Lemun vesijohtoverkoston läpi johdetaan Askaisten ja Velku-
an kuntien vesilaitosten Maskun–Nousiaisten vesilaitosyhtymältä ostama vesi.

Askainen

Askaisissa vedenhankinnasta vastaa kunnan vesihuoltolaitos. Laitos ostaa kai-
ken tarvitsemansa veden Maskun–Nousiaisten vesilaitosyhtymältä. Varavesiläh-
teenä toimii tarvittaessa Mietoisten vesihuoltolaitos.

Askaisten vesijohtoverkosto kattaa keskustan lisäksi suurimmat asuinkeskittymät.
Vesijohtoverkosto on yhteydessä Lemun ja Velkuan kuntien verkostoihin. Mas-
kun–Nousiaisten vesilaitosyhtymän Velkualle toimittama vesi johdetaan Askais-
ten verkoston kautta. Lisäksi verkostosta on varayhteys Mietoisten kunnan ver-
kostoon. Vuonna 2000 Askaisten verkostoon pumpattiin n. 30 400 m3 vettä.
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Vehmaa

Vehmaan kunnan vedenhankinnasta vastaa kunnan vesihuoltolaitos, joka ostaa
kaiken tarvitsemansa veden Uudenkaupungin Vesi Oy:ltä. Aiemmin kunta on
ostanut veden Mynämäen kunnan vesihuoltolaitokselta, mutta laitos lopetti veden
toimittamisen vuoden 2002 syksyllä.

Kunnan vesijohtoverkosto kattaa keskustan lisäksi suurimmat asuinkeskittymät.
Vesijohtoverkosto on yhteydessä Mynämäen, Mietoisten ja Uudenkaupungin ver-
kostoihin. Vuonna 2000 Vehmaan vedenkulutus oli 118 500 m3.

Mynämäki

Mynämäen kunnan vedenhankinnasta vastaa kunnan vesihuoltolaitos. Kunnalla
on kolme pohjavedenottamoa, joilta se saa kaiken tarvitsemansa veden. Vara-
vesilähteenä toimii tarvittaessa Mietoisten kunnan vesilaitos ja Masku–Nousiai-
nen vesilaitoskuntayhtymä.

Vedenjakeluverkosto kattaa kunnassa keskustan lisäksi suurimmat asuinkeskit-
tymät. Vesijohtoverkosto on yhteydessä Vehmaan ja Mietoisten kuntien verkos-
toihin. Vuonna 2000 kunnan vedenkulutus oli n. 470 000 m3.

Taivassalo

Taivassalon kunnan vedenhankinnasta vastaa kunnan vesihuoltolaitos. Laitos
saa n. puolet tarvitsemastaan vedestä laitoksen omalta, Koiviston, vedenotta-
molta. Loput tarvittavasta vedestä vesihuoltolaitos ostaa Uudenkaupungin Vesi
Oy:ltä.

Taivassalossa keskitetty vedenjakelu kattaa keskustan lisäksi suurimmat asuin-
keskittymät. Verkosto on Uudenkaupungin verkoston lisäksi yhteydessä Kustavin
verkostoon.

4.5.2. Jätevedenkäsittely

Nousiainen

Nousiaisten jätevedet on käsitelty vuodesta 1996 Raision kaupungin puhdista-
molla. Vuonna 2000 jätevesiä johdettiin käsiteltäviksi 209 200 m3.

Lemu

Lemun jätevedet käsitellään kunnan omalla jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi
puhdistamolla on vuodesta 1996 käsitelty Askaisten kunnan jätevedet. Puhdis-
tamo on biologis-kemiallinen bioroottorilaitos, jossa fosfori saostetaan jälkisaos-
tuksena.

Kuivaamaton ylijäämäliete viedään Raision kaupungin keskuspuhdistamolle ja
välppäjäte toimitetaan Isosuon kaatopaikalle. Lietteitä syntyi yhteensä 1 089 m3

vuonna 2000. Lemun puhdistamo täytti vuonna 2000 sille asetetut vaatimukset.
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Askainen

Askaisten jätevedet käsitellään Lemun kunnan puhdistamolla. Vuonna 2000 jäte-
vesiä johdettiin puhdistettavaksi 13 200 m3.

Vehmaa

Vehmaan jätevedet käsitellään kunnan omalla, Vinkkilän, puhdistamolla. Puh-
distamo on kaksivaiheinen bioroottorilaitos, jossa fosfori saostetaan AVR:llä jäl-
kisaostuksena. Vuonna 2000 jätevesiä käsiteltiin 66 750 m3.

Puhdistamolla muodostunut ylijäämäliete kuivataan polymeerilisäyksen jälkeen
suotonauhakuivaimella. Kuivattu liete kompostoidaan, jonka jälkeen se käytetään
viherrakentamiseen ja viljelymaille.

Mynämäki

Mynämäen jätevedet käsitellään kunnan omalla, Kirkonkylän, puhdistamolla.
Puhdistamo on biologiskemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jossa fosfori saoste-
taan ferrosulfaatilla. Vuonna 2000 jätevesiä käsiteltiin 345 000 m3.

Jätevesien lisäksi puhdistamolla käsiteltiin saostus- ja umpikaivolietteitä 1 395
m3. Puhdistamolla syntyi stabiloimatonta suotonauhakuivattua lietettä kaikkiaan
644 m3. Puhdistamolta liete toimitetaan Mynämäen kaatopaikalle. Vuonna 2000
kunnan puhdistamo täytti sille asetetut vaatimukset.

Vuodesta 2004 Mynämäen jätevedet johdetaan Raision kaupungin keskuspuh-
distamolle käsiteltäviksi, minkä jälkeen kunnan oma puhdistamo jää pois käytös-
tä.

Taivassalo

Taivassalon jätevedet käsitellään Kirkonkylän puhdistamolla. Puhdistamo on
biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos (rengaskanava), jossa fosfori saos-
tetaan ferrosulfaatilla. Verkoston liittymisaste on 48 %. Vuonna 2000 puhdista-
molla käsiteltiin 103 750 m3 jätevesiä. Puhdistamo täytti vuonna 2000 sille ase-
tetut vaatimukset.

4.6 VESIHUOLLON ONGELMAKOHDAT JA KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET

4.6.1. Vedenhankinnan ongelmakohdat

Vedenottamolta lähtevä vesi on ollut alumiini -, mangaani - ja rautapitoista. Ver-
kostossa on ollut sosiaali- ja terveysministeriön asettamien raja-arvojen ylityksiä
näiden osalta.

Verkostosta otetuissa vesinäytteissä on ollut suuria määriä bakteereita eikä ve-
den mikrobiologinen laatu ole aina ollut hyvä.  Bakteerien suuri määrä vedessä
johtuu vedenottamon altaalla pesiytyneistä linnuista.

Pyhän pohjavedenottamolta saatavan veden fluoridi pitoisuus on korkea.

Kiinteistökohtaisten kaivojen ongelmana on veden korkea rauta- ja kloridipitoi-
suus. Lisäksi kaivovedet ovat happamia.
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Kunnan vesijohtoverkosto ei vielä kata aivan koko kunnan aluetta.

Mietoisten pohjavesialueille ei ole laadittu pohjavesien suojelusuunnitelmaa.

4.6.2. Jäteveden käsittelyn ongelmakohdat

Viemäriverkoston vuotovesien osuus on korkea. Tämä aiheuttaa ongelmia myös
jätevedenpuhdistamolla, jossa liian laimea tuleva jätevesi heikentää puhdistus-
tulosta.

Kunnassa on alueita, joilla on riittämätön jätevesien käsittely (sekä tiiviisti asut-
tuja alueita viemäriverkoston ulkopuolella). Mietoisten viemäriverkosto ei myös-
kään kata kaikkia asemakaava-alueita eikä kunnan pohjavesialueita.  Tällaisia
alueita tai kiinteistöjä ovat:

•  Kaskisten asemakaava-alue
•  Pitkäsmäen asemakaava-alue (osittain)
•  Teollisuusalueen asemakaava-alue (osittain)
•  Pohjapää
•  Valaskallio
•  Pyheen kylä (osittain)
•  Maijankallio
•  Raukkaan alue
•  Perkkoon alue

5. VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

5.1 PALVELUJEN TUOTTAMINEN

Yhteiskunnan tehtävät vesihuollon kehittämisessä keskittyvät vedenhankinnan
turvaamiseen kaikissa olosuhteissa. Vesihuollon turvaamiseksi on yhteiskunnan
kyettävä varmistamaan vesihuollon tarvitsemat voimavarat, joita ovat mm. kelvol-
linen raakavesi, ammattitaitoinen henkilöstö, riittävät taloudelliset toimintaedelly-
tykset sekä tarvittavat tutkimusresurssit.

Yleisten vesilaitosten kehittämisessä on pyrittävä seuraaviin tavoitteisiin veden-
hankinnan ja –jakelun osalta:

•  Yhdyskuntien vedenhankinnan tulee käyttää niin hyvää raakavettä kuin se
teknisesti ja taloudellisesti on mahdollista.

•  Kotitalouksien tulee saada vesijohdosta laadultaan kaikkiin tavanomaisiin
käyttötarkoituksiin soveltuvaa vettä, mikä tulee varmistaa riittävän tehok-
kaalla vedenkäsittelyllä.

•  Vedenkäytössä tulee pyrkiä säästäväisyyteen.

•  Vedenhankinnan ja –jakelun tulee toimia keskeytyksettä.

•  Vesihuoltolaitosten tulee palvella kuluttajia tehokkaasti ja taloudellisesti.
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Valtioneuvoston periaatepäätös 19.3.1998 vesien suojelun tavoitteista vuoteen
2005 edellyttää mm. seuraavia asioita:

•  Yhdyskuntien jätevesihaittojen vähentämisessä kiinnitetään huomiota
erityisesti viemäriverkostojen parantamiseen, tehokkaaseen ravinteiden
poistoon biologisessa jätevedenpuhdistuksessa sekä purkupaikan valin-
taan. Jätevedenpuhdistamoiden lietteenkäsittelyä tehostetaan ja siinä
otetaan huomioon lisääntyvä tarve käsitellä haja-asutuksen jätevesiliet-
teitä.

•  Yhdyskuntien viemäriverkostot rakennetaan ja pidetään yllä sekä tarvitta-
essa kunnostetaan niin, ettei pohjavesien pilaantumisvaaraa aiheudu.

•  Sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa, ympäristön kannalta pa-
rasta käytäntöä sekä varovaisuutta ja aiheuttaja maksaa –periaatteita.
Luonnonvaroja käytetään säästeliäästi kestävän käytön periaatteen mu-
kaisesti. Vesien suojelua edistävissä hankkeissa vesistövaikutusten tar-
kastelun yhteydessä selvitetään myös hankkeissa muulle ympäristölle ai-
heutuvat haitat ja toimet niiden ehkäisemiseksi.

•  Vesien suojelussa toteutetaan valuma-alueilla niitä toimia, joilla rehevöi-
tymistä aiheuttavaa ravinnekuormitusta voidaan tehokkaimmin vähentää.
Vesi- ja rantaluonto otetaan huomioon kaiken sitä muuttavan ja kuormitta-
van toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa siten, että vesistön tilan
sekä veden, pohjasedimentin ja rantojen eliöyhteisöjen säilyminen turva-
taan.

Ympäristöministeriön laatimassa vesiensuojelun toimenpideohjelmassa vuoteen
2005 korostetaan myös viemäreiden saneerauksen tarpeellisuutta. Toimenpide-
ohjelma edellyttää, että viemärilaitoksen vähentävät vuoto- ja kuivatusvesien
määrän alle 30 %:n jätevesivirtaamasta vuoteen 2005 mennessä.

5.2 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

Vesihuollon tavoitteena on ympäristönsuojelu ja ympäristöpäästöjen pienentämi-
nen, päästöehtojen ja teknistaloudellisten edellytysten mukaan. Pitkällä aikavä-
lillä keskitetyt vesihuoltojärjestelmät mahdollistavat yhdyskuntarakenteen tiivis-
tämisen alueiden sisällä sekä tarjoavat kunnallisen peruspalvelun myös taajami-
en ulkopuolelle. Saattamalla alueita keskitettyjen vesihuoltojärjestelmien piiriin
voidaan parantaa alueiden houkuttelevuutta asukkaiden ja teollisuuden silmissä.
Kaavoituksessa on huomioitava jo olemassa olevat vesihuoltojärjestelmät, joita
tulee hyödyntää kaavoja laadittaessa.

5.3 KUNTAYHTEISTYÖ

Yhteistyötä naapurikuntien kanssa voidaan lisätä erilaisten palvelujen tuottami-
sessa. Kysymykseen tulee mm. käyttöhenkilökunnan (esim. puhdistamon hoitaja
ja erilaiset päivystystehtävät) toimiminen useammassa kunnassa. Yhteistyötä
voidaan laajentaa myös erilaisiin hankintoihin, kuten  asiantuntijapalveluihin,
materiaalihankintoihin ja urakointipalveluihin sekä huoltopalveluihin. Huoltopal-
veluiden keskittämisessä ja palvelusopimusten keskittämisellä voidaan saavuttaa
etua niin palveluiden hinnoissa kuin toimitusten nopeudessa ja laadussa.

Edellä mainitut yhteistyöt eivät edellytä kuntien välille organisaation muodosta-
mista, mutta sopimuksen seuraaminen ja tarkistaminen edellyttää yhteistoimintaa
johtavalla virkamiestasolla.
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5.4 RAHOITUS JA TALOUS

Vesihuollon rahoittamisen pääperiaatteena on, että yleinen vesihuoltolaitos perii
investointeihin tarvittavat kustannukset ja käyttökustannukset laitoksen palveluja
käyttäviltä kuluttajilta. Kulut peritään pääosin liittymis- ja käyttömaksuina. Vesi-
huollon hankkeille kunnan on mahdollisuus saada myös ulkopuolista rahoitusta
valtiolta ja EU:lta.

5.4.1. Oma rahoitus

Käyttömaksu voi sisältää kulutus- ja perusmaksun.  Kulutukseen sidotun maksun
suuruus tulee olla sama joka paikassa. Sen sijaan käyttömaksun kiinteä osa eli
perusmaksu ja liittymismaksu voivat vaihdella alueittain, jos palvelun tarjoamisen
kustannukset ovat jollain alueella kalliimmat johtuen maastollisista tai muista eri-
tyisolosuhteista (esim. pumppaamot, paineenkorottamot).

Mietoisten vesihuoltolaitoksella on käytössä vesi ja jätevesien käyttömaksu ja
liittymismaksu. Liittymismaksua peritään vesi, jätevesi ja hulevesiliittymistä.
Käyttömaksut ovat tällä hetkellä (05/2003) vedenosalta1,26 €/m3 (alv 0 %) ja jä-
teveden osalta 1,56 €/m3 (alv 0 %). Liittymismaksut ovat vastaavasti 84,09
€/piste ja 2,26 €/m2 (kerrosala).

Vesi- ja viemärilaitoksen investointeihin on viimevuosina budjetoitu n. 87 000 –
130 000 €.

5.4.2. Ulkopuolinen rahoitus

Valtio voi tukea vesihuollon rakentamista myöntämällä siihen vesihuoltoavustusta
tai sijoittamalla hankkeen vesihuoltotyöksi. Vesihuoltohankkeiden toteuttamiseen
on saatavissa myös EU-rahoitusta.

Valtion tuen prosentuaalinen osuus kaikista vesihuoltoinvestoinneista on melko
vähäinen, tällä hetkellä vain muutamia prosentteja. Lounais-Suomen ympäristö-
keskuksen avustusbudjetti on tällä hetkellä n. 500 000 € vuodessa koko alueelle.
Maa- ja metsätalousministeriön momentilta myönnettävien avustusten osuus on
edellä mainitusta summasta n. 300 000 – 400 000 €/a ja Ympäristöministeriön
momentilta myönnettyjen n. 100 000 – 200 000 €/a.

TE-keskus voi myöntää investointiavustusta vesihuoltohankkeisiin, jos hankkeet
liittyvät oleellisesti muihin suunnitteilla oleviin työllistäviin hankkeisiin ja ovat
edellytyksiä tällaisten hankkeiden rakentamiselle. Avustusten tärkein ehto on
hankkeen positiiviset työllisyysvaikutukset. Hankkeiden rahoitus on poikkeuksel-
lista ja tapauskohtaista.

Avustukset

Vesihuoltolaitokset ja erilaiset vesiyhtymät voivat saada valtiolta avustusta sekä
työllisyysperusteista avustusta. Valtion myöntämillä avustuksilla voidaan kattaa
enimmillään 50 % hankkeen investointikustannuksista (normaalisti maksi-
miavustus on 30 %).

Avustukset myöntää alueellinen ympäristökeskus maa- ja metsätalousministeri-
ön, työministeriön ja ympäristöministeriön niiden käyttöön osoittamista määrära-
hoista.
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Maa- ja metsätalousministeriön momentilta myönnetyt avustukset on tarkoitettu
yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden toteuttamiseen ja Ympäristöministeriön
momentilta myönnetyt avustukset on tarkoitettu yhdyskuntien vesiensuojelutoi-
menpiteiden toteuttamiseen.

Valtion vesihuoltotyöt

Valtion vesihuoltotyöt koskevat vesijohto- ja viemärilinjojen rakentamista, joissa
valtio tekee varsinaisen työosuuden ja kunta hankkii putkimateriaalin yms. tarvik-
keet. Ne ovat yleensä mittavia, monesti kuntien välisten vesijohto- ja viemärilin-
jojen rakennustöitä. Valtion tuen prosentuaalinen osuus valtion vesihuoltotöissä
on merkittävä. Vesihuoltotyön laskennallinen vaikutus kokonaisinvestoinnin
osalta on n. 50 %.

EU-tuet

EU:n tavoite 2-ohjelman puitteissa on mahdollista rahoittaa ympäristön hoitoa ja
suojelua sekä vesi- ja jätehuollon parantamista tarkoittavia hankkeita.

Paitsi ympäristökeskuksen vetämiin töihin, EU-rahaa myönnetään avustuksina
kuntien ja muidenkin vesihuolto- ja ympäristönsuojeluinvestointeihin sekä raken-
nussuojeluun ja kaavoitukseen. Tuen osuus voi suurimmillaan olla 50 % hank-
keen investointikustannuksista.

5.5 VESIHUOLLON TOIMINTARISKIT

Vedenhankinnan ja –jakelun riskinä on aina veden saastuminen esimerkiksi ke-
mikaalionnettomuuden takia. Vedensaanti nykyisestä vesilähteestä saattaa häi-
riintyä tai estyä kokonaan, jolloin vesilaitoksella on oltava mahdollisuus ottaa
vettä varavedenottamoista tai toisen vesilaitoksen verkostosta eri vesilähteestä.

Vesijohtoverkoston jakeluhäiriöt ovat myös taloudellinen riski korvausvaatimusten
kautta Mietoisten vesihuoltolaitokselle.

Jätevesiverkostossa ja jätevedenpuhdistamoilla riskejä aiheuttavat häiriötilanteet,
joissa jätevettä joudutaan ohijuoksuttamaan. Ohijuoksutuksesta on aina haittaa
ympäristölle ja sen lisäksi se on mahdollisten korvausvaatimusten kautta talou-
dellinen riski viemärilaitokselle.

6. VESIHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMA

6.1 VESIHUOLLON SUUNNITELMAPERUSTEET

6.1.1. Vesihuollon ennusteet

Vesijohtoverkoston liittyjämäärä ja vedenkulutus

Mietoisissa keskitetyn vedenhankinnan piirissä oli vuonna 2003 n. 90 % kunnan
asukkaista. Vuonna 2020 ennustetaan liittymisasteen olevan 98 %. Väkiluku tu-
lee ennusten mukaan pysymään suunnilleen ennallaan. Liittyjämäärä vuonna
2020 on näin ollen n. 1 700.
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Vedenkulutusennusteet asutuksen osalta perustuvat ominaisvedenkulutuksessa
(l/as/d) ja liittyjämäärissä tapahtuviin muutoksiin. Ominaisvedenkulutuksen voi-
daan arvioida pysyvän nykyisellään. Vuosilta 2000 ja 2001 ei voida laskea luo-
tettavaa ominaisvedenkulutuksen määrää, koska liittyjämäärät on tarkistettu ko.
vuosien jälkeen. Vuonna 2002 ominaisvedenkulutus oli 216 l/as/d (ilman teolli-
suutta). Vuosi 2002 oli kuitenkin poikkeuksellisen kuiva, mikä on kasvattanut
ominaisvedenkulutusta. Laskelmissa käytetään ominaisvedenkulutuksen osalta
arvoa 200 l/as/d.

Teollisuuden vedenkulutuksen osuus koko kunnan vedenkulutuksesta on Mietoi-
sissa merkittävä. Tästä syystä on vedenkulutusennusteen laskelmissa erotettu
teollisuuden vedenkulutuksen osuus. Laskelmissa oletetaan teollisuuden veden-
kulutuksen pysyvän nykyisellään. Laskelmissa käytetään määrää 85 m3/d, joka
on teollisuuden vedenkulutuksen keskiarvo kolmelta viime vuodelta. Taulukossa
6.1 on esitetty liittyjämääräennuste ja vedenkulutusennuste vuosille 2000 – 2020.

Taulukko 6.1. Liittyjämäärä- ja vedenkulutusennuste Mietoisissa vuoteen 2020.
2002 2010 2015 2020

Väestömäärä as 1 749 1 740 1 750 1 760
Liittyjämäärä as 1 580 1 640 1 700 1 740
Liittymisaste % 90 % 94 % 97 % 99 %
Vedenkulutus (ilman teollisuutta) m3/d 342 354 366 374
Vedenkulutus (sis. teollisuus) m3/d 394 439 451 459
Kokonaisvedenkulutus m3/a 143 679 160 235 164 615 167 535

Kunnan vedenkulutuksen arvioidaan kasvavan lähes 24 000 m3:lla vuoteen 2020.
Länsivyöhykkeen ja Vakka-suomen alueellisessa vesihuollon kehittämissuunni-
telmassa tehdyn ennusteen mukaan myös Vahdon ja Paattisten Vesi Oy:n ve-
dentarve tulee selvästi kasvamaan nykyisestä. Kuluvan vuoden aikana valmistu-
va ottamo parantaa merkittävästi yhtiön vedensaantia ja samalla mahdollisuuksia
myydä vettä Mietoisiin.

Myös varavesilähteenä toimivalla Masku-Nousiainen vesilaitoskuntayhtymällä
tulee mahdollisesti tulevaisuudessa ongelmia vesivarojen riittävyyden kanssa.
Länsivyöhykkeen ja Vakka-suomen alueellisessa vesihuollon kehittämissuunni-
telman mukaan heidän asiakaskuntiensa (Askainen, Lemu, Masku, Nousiainen,
Velkua) vedenkulutus tulee nousemaan seuraavan kolmenkymmenen vuoden ai-
kana noin kolmanneksella.

Viemäriverkoston liittyjämäärä ja jätevesimäärä

Arvioitaessa viemäriverkoston liittyjämäärän kehitystä on otettu huomioon nykyi-
set viemäriverkot, verkostojen laajeneminen sekä asutuksen keskittyminen taa-
jamiin olemassa olevien viemäriverkkojen piiriin.

Mietoisissa keskitetyn viemäröinnin piirissä oli vuoden 2002 lopussa 485  liittyjää.
Vuoteen 2020 mennessä liittyjämäärän arvioidaan nousevan n. 480 asukkaalla ja
liittymisasteen 28 %:sta 45 %:ään.

Jätevesimääräennusteet perustuvat liittyjää kohden lasketussa jätevesimäärässä
(l/as/d) ja liittyjämäärässä tapahtuviin muutoksiin. Liittyjää kohden laskettu jäte-
vesimäärä on ollut n. 285 l/as/d (kahden viimeisen vuoden keskiarvo).
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Taulukko 6.2 Jätevesiverkoston liittyjämäärän ja keskimääräisen jätevesimäärän ennus-
teet Mietoisissa vuodesta 2000 vuoteen 2020

2002 2010 2015 2020
Liittyjämäärä as 485 740 920 970
Väestömäärä as 1 749 1 740 1 750 1 760
Liittymisaste % 28 % 43 % 53 % 55 %
Jätevesimäärä m3/d 133 206 257 270
Jätevesimäärä m3/a 48 497 75 000 94 000 99 000

Taulukossa esitetyt luvut on laskettu nykyisten jätevesimäärien perusteella. Kun-
nan tavoitteena on kuitenkin pienentää vuotovesien osuus 30 %:en. Tällöin kun-
nan jätevesimäärä on 56 570 m3/a vuonna 2020.

Tulevaisuudessa Mietoisten Kirkonkylä jätevedenpuhdistamon kapasiteetti ei riitä
kaikkien kunnan jätevesien käsittelyyn.

6.2 VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TOIMINTA-ALUEILLA

6.2.1. Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Mietoisissa vedenhankintaa jatketaan kunnan nykyiseltä pohjavedenottamolta.
Tarvitsemansa lisäveden kunta ostaa Vahdon-Paattisten Vesi Oy:ltä ja Uuden-
kaupungin vedeltä.

Verkostoa laajennetaan kaavoituksen mukaisesti. Lisäksi verkostoa laajennetaan
tarpeen mukaan toiminta-alueen ulkopuolella alueille, joissa kiinteistökohtaisissa
kaivoissa on ongelmia veden laadun tai määrän kanssa.

Kunta laatii Pyhän pohjavesialueelle pohjavesiensuojelusuunnitelman.

Kunta hyväksyy vesihuoltolaitokselle vedenjakelun toiminta-alueen 1. maalis-
kuuta 2004 mennessä.

6.2.2. Jätevedenkäsittely

Kunnan jätevedet käsitellään toistaiseksi kunnan omalla puhdistamolla. Puhdis-
tamoa huolletaan ja korjataan tarpeen mukaan. Puhdistamoa ei kuitenkaan enää
saneerata, sillä kunnan jätevedet tullaan jatkossa johtamaan Nousiaisiin ja sieltä
edelleen Raisioon käsiteltäviksi.

Lisäksi viemäriverkostoa laajennetaan toimenpideohjelman mukaisesti seuraa-
ville alueille:

•  Kaskisten asemakaava-alue
•  Pitkäsmäen asemakaava-alue (loppuosa)
•  Teollisuusalueen asemakaava-alue (loppuosa)
•  Pyhän pohjavesialue
•  Pohjapää
•  Maijankallio
•  Valaskallio
•  Raukkaan alue
•  Perkkoon alue

Kartassa 101 on kuvattu viemäröitävät alueet sekä suunnittelutarvealueet. Laa-
jennusaikataulu on esitetty toimenpideohjelman yhteydessä liitteessä 1.
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Tänä vuonna valmistuvan vuotovesiselvityksen perusteella selvitetään, mitkä
verkoston osat aiheuttavat suurimman vuotovesien määrän. Kyseiset osat sanee-
rataan. Saneerausmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti. Tavoitteena on vähen-
tää laskuttamattoman jäteveden osuus 30 %:en vuoteen 2006.

Kunta hyväksyy vesihuoltolaitokselle viemäröinnin toiminta-alueen 1. maaliskuuta
2004 mennessä.

6.3 VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA

Keskitettyjen verkostojen ulkopuolelle jääneillä kiinteistöillä vesihuolto ratkaistaan
kiinteistökohtaisilla menetelmillä. Kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvon-
taviranomainen antaa tietoa vesihuoltojärjestelmien rakentamisesta ja hoidosta.

Vesilaitos tiedottaa kuntalaisia keskitettyjen verkostojen laajennushankkeista
riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta kiinteistöjen omistajat voivat huomioida ne
laatiessaan ja toteuttaessaan omia vesihuoltosuunnitelmiaan.

6.3.1. Kiinteistökohtainen vedenhankinta

Mietoisissa kiinteistökohtaisen vedenhankinnan piirissä on n. 10 % väestöstä.
Kiinteistökohtainen vedenhankinta toteutetaan joko maakaivolla (rengaskaivo tai
siiviläputkikaivo) tai kallioporakaivolla riippuen vallitsevista olosuhteista, mm. kai-
von sijainnista ja maaperäolosuhteista.

Vedenlaadusta riippuen kaivon yhteyteen voidaan joutua hankkimaan erilaisia
vedenkäsittelylaitteita. Markkinoilla on saatavilla erilaisia ilmastimia ja suodattimia
haitta-aineiden (esim. rauta, mangaani, fluoridi ja radon) poistoon juomavedestä.
Kaivoveden laadusta, näytteidenotosta ja käsittelymenetelmän kustannuksista
vastaa kiinteistön omistaja.

Kiinteistökohtaisessa vedenhankinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota kaivon
sijaintiin, jotta voidaan välttää mahdollisesta huonosta jätevedenkäsittelystä joh-
tuvat bakteeriongelmat sekä maa- ja metsätaloudesta aiheutuvat haitat. Lisäksi
kaivon rakentamisessa tulee huomioida, että pinta- ja valumavesien pääsy kai-
voon estyy.

6.3.2. Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Mietoisissa keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolelle jää n. 72 % asukkaista
(vuonna 2002) eli n. 1 260 asukasta. Kiinteistökohtaista jätevedenkäsittelyä oh-
jaava ympäristösuojelulain 18 §:n mukainen jätevesiasetus on hyväksytty kesä-
kuussa 2003. Asetus astui voimaan 1.1.2004. Jätevesiasetuksessa määrätään
käsittelymenetelmien puhdistustehovaatimuksista, suunnittelusta, rakentamisesta
ja valvonnasta. Seuraavassa taulukossa on esitetty asetuksessa jätevesien kä-
sittelylle annetut puhdistustehovaatimukset.

Taulukko 6.3. Asetuksessa  jätevesien käsittelylle esitetyt puhdistustehovaatimukset.
BOD7ATU fosfori (P) typpi (N)

poistoteho A 90 % 85 % 40 %
poistoteho B* 80 % 70 % 30 %

* Alueilla, joilla asutuksen aiheuttama vesistökuormitus on vähäistä eikä vesien pilaantu-
misen vaaraa aiheudu (Aluerajaukset määritellään kunnan ympäristönsuojelumääräyk-
sissä).
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Asetuksessa esitetyt puhdistusmenetelmävaatimukset koskevat 1.1.2004  alkaen
uudisrakennuksia sekä saneerattavia kiinteistöjä, joissa saneerausta voidaan
verrata uudisrakentamiseen. Siirtymäsäännöksissä on annettu vanhoille asuin-
kiinteistöille kymmenen vuoden siirtymäaika (erityistapauksissa 14 vuotta) ase-
tuksen voimaan astumisesta. Kiinteistökohtaista jätevedenkäsittelyä koskevat
vaatimukset kirjataan ympäristösuojelumääräyksiin asetuksen astuttua voimaan.

Kunnalla voi olla erilaisia vaatimuksia eri alueille. Esimerkiksi vesistöalueiden lä-
heisyydessä tai pohjavesialueilla voidaan vaatia kaikkien jätevesien johtamista
umpisäiliöön. Mietoisissa erityishuomiota vaatii I-luokan pohjavesialueet.

Käsittelymenetelmän valintaan ja suunnitteluun tulee aina käyttää asiantuntijan
apua. Kunnan rakennusvalvonta- tai ympäristönsuojeluviranomainen opastaa
laitteistojen valinnoissa kiinteistön omistajia. Laitevalmistajilta löytyy yleensä
suunnitteluun liittyvää tietoutta ja yhteyshenkilöitä.

Kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä on laadittava selvitys sekä käyttö- ja huolto-
ohje viimeistään kahdessa vuodessa asetuksen voimaantulosta. Kiinteistössä,
jossa ei ole vesikäymälää, selvitys on laadittava viimeistään neljässä vuodessa
asetuksen voimaantulosta. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja se on tarvittaes-
sa esitettävä valvontaviranomaiselle.

6.3.3. Kiinteistökohtaisen vesihuollon keskittäminen

Kiinteistökohtaisten järjestelmien yhdistäminen laajemmaksi kokonaisuudeksi on
perusteltua, mikäli järjestelmän rakentamisesta tai hoidosta aiheutuu kohtuutto-
mia kustannuksia tai haittaa. Järjestelmien yhdistämisistä vastaa kiinteistöjen
omistajat. Vesihuollon keskittäminen useamman kiinteistön yksiköihin on tapah-
duttava yleisen edun mukaisesti ja tasapuolisesti ja hankkeiden on oltava talou-
dellisesti perusteltuja.

Keskitettyjen verkostojen ulkopuolelle jäävien pienten yksiköiden (koulut, palve-
lutalot, leirikeskukset, teollisuuskiinteistöt ja pienet asuinrakennuksista koostuvat
kylämuodostelmat) vesihuolto toteutetaan samoilla periaatteilla kuin yksittäisten
asuinrakennuksienkin vesihuolto.

6.3.4. Haja-asutuksen vesihuollon kustannukset

Asuinkiinteistöissä kiinteistökohtaisten käsittelymenetelmien rakennus-, ja huol-
tokustannuksista sekä toimivuudesta vastaa kiinteistön omistaja. Seuraavassa
taulukossa (taulukko 6.4) on esitetty joitain suuntaa antavia investointi- ja käyttö-
kustannuksia kiinteistökohtaiseen vesihuoltoon
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Taulukko 6.4. Arvio kiinteistökohtaisten vesihuoltomenetelmien investointi ja käyttökus-
tannuksista (alv. 0 %).

Investointikustannus
€

Käyttökustannus
vuodessa €

Vedenhankinta
maakaivo* 2 500 100
kallioporakaivo* 3 500 100

Jätevedenkäsittely
maaperäimeytys 3 000 150 – 200
maasuodatin 3 700 150 – 200
maasuodatin tehostetulla fosforin poistolla 5 700 250
kaksoisvesijärjestelmä
(WC-vedet umpikaivoon ja harmaat vedet
maaperäkäsittelyyn) 3 500 500
kaikki jätevedet umpikaivoon (5 henkinen
perhe) 1 350 3 000
3   kiinteistön maasuodatin 7 500 300
3 kiinteistön maasuodatin tehostetulla fos-
forin poistolla 11 400 450
1 kiinteistön panospuhdistamo 6 000 250
3 kiinteistön panospuhdistamo 13 700 450
kyläkohtainen panospuhdistamo (AVL 50) 27 700 3000
muut erilaiset kiinteistökohtaiset pienpuh-
distamot

6 000-7 500 200 - 270

bioroottoripuhdistamo (pienet yksiköt) alk. 60 000 alk. 4 500
* Mahdollisen vedenkäsittelylaitteen (esim. suodattimen) hankinta nostaa investointi-
kustannuksia n. 2 500 € ja käyttökustannuksia n. 100 €/vuosi.

Valtion vesihuoltoavustusta voidaan myöntää myös haja-asutusalueella sijaitse-
valle kiinteistölle, jota käytetään pysyvään asumiseen. Avustettavia kohteita ovat
rakennuksen ulkopuoliset vesihuoltolaitteet eli kaivot, vesijohdot, pumput, mah-
dolliset vedenkäsittelylaitteet, viemärit sekä jätevedenkäsittelylaitteet. Avustus on
harkinnanvarainen. Avustusta voidaan myöntää enintään 30 % hyväksyttävistä
kustannuksista. Käytännössä avustus jää pienemmäksi määrärahojen niukkuu-
den takia. Avustukset myöntää alueellinen ympäristökeskus.

Myös pienten yksiköiden vesihuollon ratkaisemiseksi on mahdollisuuksia saada
erilaisia avustuksia esimerkiksi EU:lta ja ympäristökeskukselta kohteesta riippu-
en. Potentiaalisia avustuskohteita ovat erilaiset matkailun kehittämishankkeet ja
ympäristönsuojelun kannalta merkittävät vesihuoltohankkeet.

Kunnan viranomaiset hankkivat tietoa saatavissa olevista tukimuodoista ja tie-
dottaa niistä kuntalaisia. Esimerkiksi vanhan kaivon kunnostukseen voi saada
avustusta verovähennyksen muodossa. Yksi henkilö voi vähentää verotuksessa
kunnostuksesta aiheutuneiden kulujen työn osuudesta 60 prosenttia. Enimmäis-
määrä on 1 150 euroa ja omavastuu 100 euroa. Verovähennysoikeus on mah-
dollista vain silloin kun työn tekee ennakkoperintärekisteriin kuuluva yritys. Uudis-
rakentamiseen vähennystä ei saa.
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6.4 VESIHUOLLON TOIMINTAVARMUUS JA YHTEISTOIMINTA

6.4.1. Organisaation kehittäminen

Tiedottamista kunnan sisällä parannetaan ja vastuualueita selkeytetään. Uusien
alueiden kaavoitus ja vesihuollon kehittäminen tehdään jatkossa tiiviissä yhteis-
työssä. Uudet kaavoitettavat alueet otetaan vähintään tavoitteellisiksi vesihuollon
toiminta-alueiksi.

Kunnan Internet-kotisivuille lisätään linkki, josta kuntalaiset voivat lukea kehittä-
missuunnitelmaa. Siellä otetaan myös palautetta vastaan vesihuollon kehittämi-
sestä. Jatkossa internet-liittymien määrä kasvaa ja vesilaitoksen tiedotteiden lu-
keminen lisääntyy, jos tietoa jatkuvasti välitetään kotisivuilla.

6.4.2. Ylikunnallisen toiminnan kehittäminen

Mietoisten vesijohtoverkosto on yhteydessä Vehmaan, Nousiaisten, Askaisten ja
Maskun verkostoihin. Lisäksi kunnan verkosto liitetään Vehmaan verkostoon, jo-
ka on yhteydessä Uudenkaupungin verkostoon. Varmuusyhteyksillä varmistetaan
kunnan riittävä vedensaanti myös poikkeustilanteissa. Mietoinen tekee vedentoi-
mitussopimuksen Vehmaan kanssa.

Mietoisista rakennetaan siirtoviemäri Nousiaisiin vuoteen 2007 mennessä. Mie-
toinen tekee Nousiaisten kanssa sopimuksen Mietoisten jätevesien johtamisesta
Raisioon.

Kunnan tavoitteena on usean kunnan omistama alueellinen vesihuoltoyhtiö, joka
vastaa vedenhankinnasta ja jätevesien keräilystä ja johtamisesta Raisioon.

6.4.3. Pelastuslain kunnalle asettamat vesihuoltolaitosta koskevat velvollisuudet

Vuoden 2004 alusta voimaan astuneen pelastuslain mukaan kunta on alueellaan
velvoitettu järjestämään sammutusvettä pelastustoimen tarpeisiin. Lisäksi kunnan
laitokset ovat velvollisia laatimaan yhteistoiminnassa pelastuslain 6 §:ssä tarkoi-
tettujen muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa tarpeelliset pelastustoimen
suunnitelmat ja ilmoittamaan pelastusviranomaisille pelastustoimintaan käytettä-
vissä olevista voimavaroista.

Uusissa vesijohtolinjoissa olevista paloposteista, niiden käytettävyydestä ja niistä
saatavissa olevista vesimääristä  tiedotetaan pelastusviranomaisia. Lisäksi sel-
vitetään onko pelastusviranomaisilla selvillä nykyisten palopostien sijainnit ja
käyttömahdollisuudet.

6.5 TOIMEPIDEOHJELMA

Luvuissa 6.2  ja 6.4 esitetyistä vesihuollon kehittämishankkeiden toteutuksesta
on laaditti toimenpideohjelma, joka on esitetty liitteessä kolme. Jokaisesta hank-
keesta on esitetty:

•  kehittämiskohde / kehittämistoimenpide
•  poistettava ongelma
•  vaikutukset
•  kustannukset
•  aikataulu.

Toimenpideohjelmaan liittyy liitteenä oleva suunnitelmakartta (kartta 101).
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Kustannukset

Rakentamiskustannuksissa on otettu huomioon johtolinjoista ja vesihuoltolait-
teista aiheutuvat kustannukset. Johtolinjojen rakentamiskustannusten arvioimi-
seen on käytetty karttatarkastelun pohjalta saatuja johtopituuksia. Esitetyt kus-
tannusarviot ovat suuntaa antavia. Budjettien teon yhteydessä pitää varautua tu-
levien vesihuoltohankkeiden rahoituksen toteutukseen.

Toteutusaikataulu

Hankkeiden lopullisen toteutusjärjestyksen määrää käytännössä todellinen ve-
den- ja viemäröinnintarve, vedensiirtojärjestelmän toimivuus sekä kunnan ja val-
tion rahoitusjärjestelyt. Lisäksi yhdysvesijohtohankkeisiin vaikuttaa kuntien väliset
sopimukset ja mahdolliset sisäiset verkostojärjestelyt.

7. TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

Mietoisten vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet on jaettu vedenjakelun ja jätevesi-
viemäröinnin toiminta-alueisiin. Laitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on
pääsääntöisesti liitettävä laitoksen verkostoon. Liittämisvelvollisuudesta voi va-
pautua erityisin perustein. Vapautumisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen. Tätä ennen on kuitenkin pyydettävä lausunto terveydensuojeluvi-
ranomaiselta. Myös vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja
alueelliselle ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Vesihuoltolaitoksen tulee määrätä liittämiskohta kaikille toiminta-alueella sijaitse-
ville kiinteistöille. Liittymiskohdasta eteenpäin kiinteistö vastaa vesihuoltolaitteis-
taan ja niiden yhteensopivuudesta verkostoon.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen
voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta ta-
loudellisesti ja asianmukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla noudatetaan sekä vesihuoltolaitoksen osalta
että toiminta-alueeseen kuuluvan kiinteistön osalta vesihuoltolaissa annettuja
määräyksiä.

Toiminta-alueen hyväksymisen yhteydessä hyväksytään tavoitteellinen aikataulu
viemäri- ja vesijohtoverkoston kattaman toiminta-alueen laajentamisesta. Tätä ai-
kataulua voidaan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi kaavoitusaikataulun muuttues-
sa tai muun perustellun syyn vuoksi. Aikataulun perusteella kuntalaisten on kui-
tenkin pystyttävä arvioimaan, milloin heillä on mahdollisuus (ja velvollisuus) liittää
kiinteistö verkostoon.

Hulevesiviemäröinnille ei ole vesihuoltolain tulkinnan mukaan välttämätöntä mää-
ritellä toiminta-aluetta eikä sitä tässä yhteydessä määritetä.

7.1 VEDENJAKELU

Mietoisten vesihuoltolaitoksen vedenjakelun toiminta-alueeseen kuuluvat asema-
kaava-alueet. Toiminta-alueen ulkopuoleltakin on mahdollisuus liittyä verkostoon.
Liittymisestä tehdään liittymissopimus. Toiminta-alueiden ulkopuolelle jäävillä jo
verkostoon liitetyillä kiinteistöillä säilyvät vanhat voimassaolevat sopimukset. Ve-
denjakelun toiminta-aluetta laajennetaan kaavoituksen edistymisen mukaisesti.

Toiminta-alueet on esitetty kartassa 104.
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7.2 JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI

Jätevesi viemäröinnin toiminta-alueeseen kuuluu kunnan asemakaava-alueet lu-
kuun ottamatta seuraavia alueita:

- Kaskisten asemakaava-alue
- Pitkäsmäen asemakaava-alueen pohjoisosa sekä
- Teollisuusalueen asemakaava-alueen kaakonpuoleinen osa

Viemäröimättömät asemakaava-alueet ovat tavoitteellisia viemäröitäviä alueita ja
ne liitetään toiminta-alueeseen toimenpideohjelman mukaisesti. Kaava-alueiden
ulkopuolelta jätevesiviemäröinnin toiminta-alueeseen kuuluu lisäksi  Lauttanpään
ja Valaskallion kylät.

Myös jätevesiviemäröinnin toiminta-alueet laajenevat asemakaavoituksen edis-
tymisen mukaisesti. Viemäröinnin toiminta-alue vahvistetaan myös tavoitteellisille
viemäröitäville alueille niiden toteuduttua.

Toiminta-alueet on esitetty toiminta-aluekartassa 104. Toiminta-aluelaajennukset
on esitetty kartoissa 101, 102 ja 103. Toiminta-aluelaajennusten ja verkostojen
rakentamisaikataulu on esitetty toimenpideohjelmassa (liite 1).

8. VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TOTEUTUS
8.1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITTELY

Kehittämissuunnitelma on laadittu virkamiestasolla. Suunnitelmaluonnos on esi-
telty tekniselle lautakunnalle. Lausuntojen ja kommenttien jälkeen suunnitelmaan
on tehty tarvittavat muutokset. Ennen kunnanvaltuuston hyväksyntää suunnitel-
masta pyydetään virkamieskunnan ja viranomaisten lausunnot.

8.2 SUUNNITELMAN TARKENTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Suunnitelman tarkentamisesta ja muuttamisesta vastaa kunnan vesihuollosta
vastaava viranhaltija.

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
välillä riittävän aikaisin, jotta hankkeiden eteneminen sujuisi aikataulujen mukai-
sesti. Samalla aloitetaan hankkeiden rahoituksen suunnittelu (valtionvesihuolto-
työt, EU-avustukset jne.).

8.3 SUUNNITELMAN YLLÄPITO, VALVONTA JA TIEDOTTAMINEN

Kehittämissuunnitelmaa ylläpidetään kunnassa kunnanvaltuuston määräämällä
tavalla. Suunnitelman valvonnasta vastaa kunnan vesihuollosta vastaava virka-
mies sekä vesihuoltolaitos.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesihuollolle asetetut tavoitteet tarkistetaan
viiden vuoden välein. Tarkoituksena on, että kehittämissuunnitelma vastaa kun-
nan vesihuollon tilaa ja kehittämistarpeita riittävällä tarkkuudella.
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Kehittämissuunnitelman toteutumisesta ja muuttamisesta tiedotetaan kunnan vi-
rallisilla ilmoitustauluilla sekä vesihuoltolaitoksen ilmoituksissa.

Asianosaiset voivat jättää muistutuksia kunnan virallisiin päätöksiin tai ilmoituksiin
kunnallislain mukaisesti.

Kaarinassa, 23. päivänä helmikuuta 2004

Air-Ix Ympäristö Oy

Pieti Poikola Kati Lundén
DI ins.


