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Vesihuollon termejä  

 
  Hulevesi Kaduilta, pihoilta ja katoilta valuvat sade- ja sulamisvedet. Myös kiinteistöjen kuivatusvedet 

voidaan sisällyttää hulevesiin. Hulevedet pyritään pääsääntöisesti johtamaan luontoon niille 
soveltuvaan maastoon/vesistöön joko erillisissä hulevesiviemäreissä tai luonnon ojissa. 
Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on pääsääntöisesti kiellettyä. 

Käyttömaksu Käyttövesimaksu määräytyy kiinteistön käyttämän vesimäärän mukaan. Muita 
vesihuoltolaitoksen perimiä maksuja voivat olla perusmaksu ja liittymismaksu. Siilinjärven 
kunnassa ei ole käytössä perusmaksua. 

Liittymismaksu Liittymismaksun perusteena Siilinjärven kunnassa on rakennettava kerrosala. Liittymismaksu 
peritään kaikilta uusilta liittyjiltä ja sen avulla katetaan vesihuoltoverkoston 
rakentamiskustannuksia. Muita vesihuoltolaitoksen perimiä maksuja on käyttömaksu. 

ELY Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Siirtoviemäri Jätevesiviemäri, jonka kautta etäällä vesihuoltolaitoksen pääviemäriverkostosta olevien 
asutuskeskittymien jätevedet johdetaan pääviemäriverkostoon ja edelleen 
jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. 

Taksarakenne  Maksuluokat: käyttömaksu, perusmaksu ja liittymismaksu. Vesihuoltolain mukaan 
vesihuoltolaitoksen on perittävä vesihuollosta käyttömaksua. Lisäksi laitos voi periä 
liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen antamista palveluista. Liittymis- 
ja perusmaksu voivat kunnan eri alueilla olla erisuuruisia. 

Toiminta-alue Maantieteellinen alue, jonka vesihuollosta vastaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla 
vesihuoltolaitos. Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen 
vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta 
asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. 
Vesihuoltolaitos voi tarjota vesihuollon palveluita myös toiminta-alueen ulkopuolella. 
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus. 

Verkoston tarvealue Maantieteellinen alue, jolla viemäriverkoston rakentaminen ja jätevesien johtaminen 
kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle olisi perusteltua asutuksen, elinkeino- ja vapaa-
ajantoiminnan määrän tai laadun tai ympäristötekijöiden vuoksi.  

Vastaavasti vesijohtoverkoston osalta tarvealueeksi voidaan katsoa maantieteellinen alue, 
jolla vesijohtoverkoston rakentaminen olisi perusteltua asutuksen, elinkeino- ja vapaa-
ajantoiminnan määrän ja laadun vuoksi johtuen alueen pohjaveden heikosta laadusta tai 
vähäisestä määrästä.  

Vuotovesi eli 
laskuttamaton 
jätevesi  

Jätevesiviemäriverkostoon putkirikkojen ja vuotavien kaivojen kautta pääsevä sade- ja 
sulamisvesi, pohjavesi sekä kiinteistöiltä väärien liittymien kautta tulevat hulevedet. 

Yhdysvesijohto Vesijohtolinja, jota pitkin talousvettä johdetaan etäällä kunnan päävesijohtoverkostosta oleviin 
asutuskeskittymiin.  

Vesihuoltoa koskeva 
lainsäädäntö 

Vesihuoltolaki 9.2.2001/119 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

Ympäristönsuojelulaki 86/2000 

Valtioneuvoston hajajätevesiasetus 209/2011 
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1 JOHDANTO 

1.1 Kehittämissuunnitelman tavoite 
Vesihuoltolain mukaan kunnilla on lainsäädännöllinen velvollisuus laatia ja pitää ajan 
tasalla vesihuollon kehittämissuunnitelma yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten 
kanssa. Vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen tulee sovittaa yhteen kunnan 
maankäytön suunnittelun kanssa. Kehittämissuunnitelmaa laatiessaan kunnan tulee olla 
riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kehittämissuunnitelma ei ole sitova 
oikeusvaikutteinen asiakirja vaan tavoitteellinen suunnitelma, jossa esitetään alueen 
vesihuollon järjestämisen periaatteet. 

Kehittämissuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen 
alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu yleis- tai 
asemakaava tai joilla yleis- tai asemakaavan laatiminen on vireillä sekä alueilla, joita 
koskevat ympäristönsuojelulain 19§:n nojalla annetut ympäristönsuojelumääräykset. 
Vesihuoltolain valvontaviranomaisina toimivat alueellinen ELY-keskus sekä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen ja terveydensuojeluviranomainen. 

Siilinjärven kunnan vesihuolto on rakentunut kunnanhallituksen 18.10.2004 
hyväksymään kehittämissuunnitelmaan, joka perustuu Kuopion seudun alueelliseen 
vesihuollon kehittämissuunnitelmaan. Tämän Siilinjärven kunnan vesihuollon 
kehittämissuunnitelman laadinnasta on vastannut työryhmä, jossa ovat olleet mukana 
Siilinjärven kunnan sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen edustajat. Työryhmän 
konsulttina on toiminut Pöyry Finland Oy. 

Kehittämissuunnitelmassa linjataan kunnan vesihuoltopalvelujen päämäärät, 
organisatoriset linjaukset sekä kehittämissuunnitelman kytkeytyminen muuhun 
suunnitteluun ja yhdyskuntarakenteen kehittymiseen 20 vuoden aikajänteellä. Lisäksi 
esitetään tavoitteellinen aikataulu kunnan eri osa-alueiden vesihuoltoverkostojen 
rakentamiselle. 

Tämän kehittämissuunnitelman yhteydessä on laadittu erillinen raportti koskien 
Siilinjärven, Nilsiän ja Maaningan kuntien välistä yhteistyötä sekä vesiosuuskuntien ja 
kuntien välistä yhteistyötä1. 

Kehittämissuunnitelman suunnittelutyöryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: 
Ari Kainulainen Siilinjärven kunta 
Kari Leskinen  Siilinjärven kunta 
Arja Saarelainen Siilinjärven kunta (ympäristönsuojelu) 
Jarmo Siekkinen Pohjois-Savon ELY-keskus 
Reija Kolehmainen Pöyry Finland Oy 
Tanja Asikainen Pöyry Finland Oy 

 
                                                   
1 Maaningan, Nilsiän ja Siilinjärven kunnat: Kuntien kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien 
välinen yhteistyö, Pöyry Finland Oy, 2011. 
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1.2 Vesihuollon järjestämisvastuu ja toiminta-alueet 
Vesihuoltolaissa säädetään, että mikäli suurehkon asukasjoukon tarve, terveydelliset 
syyt tai ympäristönsuojelulliset syyt edellyttävät, tulee kunnan huolehtia siitä, että 
ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon 
palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Vesihuoltolaitoksella ei vesihuoltolain mukaan ole 
velvoitteita toiminta-alueensa ulkopuolisten alueiden vesihuollon järjestämiseen. Vastuu 
kiinteistön vesihuollosta on tällöin kiinteistön omistajalla tai haltijalla.  

Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen 
vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen 
rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Lisäksi kunta 
on vastuussa vesihuollosta, mikäli terveydelliset tai ympäristölliset syyt niin 
edellyttävät. Tällöin kunnan on huolehdittava siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin 
tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, laitoksen toiminta-alueen 
laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. 
Toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitokseen. 

Vesihuoltolain (9§) mukaan laitoksen on huolehdittava toiminta-alueensa vesihuollosta 
yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Näin ollen toiminta-alueella sijaitsevan 
kiinteistön omistaja voi lain nojalla vaatia kiinteistönsä liittämistä vesihuoltolaitoksen 
verkostoon siinä vaiheessa, kun alueen yhdyskuntakehitys edellyttää alueen 
vesihuoltopalveluiden järjestämistä vesihuoltolaitoksen palveluiden avulla. 
Liittymisoikeus ei näin ollen seuraa automaattisesti toiminta-aluepäätöksestä, vaan 
riippuu vesihuollon tarpeista sillä toiminta-alueen osalla, jolla kiinteistö sijaitsee. 

Kunnan tulee toiminta-aluepäätöksessään asettaa tavoitteellinen aikataulu alueen eri 
osien saattamiselle verkostojen piiriin. Tarkoituksena on, että toiminta-alueella 
sijaitsevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat voivat arvioida, millä ajanjaksolla verkosto 
tai verkostot on tarkoitus ulottaa heidän kiinteistönsä läheisyyteen. 

Taajamat on valtioneuvoston asetuksen (VNA 888/2006) mukaan sisällytettävä 
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen piiriin saatettaviin 
alueisiin. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määrittely tulee miettiä huolella, sillä 
vesihuoltolaitoksen on kyettävä toiminta-alueellaan huolehtimaan sille asetetuista 
velvollisuuksista.  

Asukasjoukon tarpeen lisäksi toiminta-alueita suunniteltaessa tulee vesihuoltolain 
mukaisesti huomioida myös ympäristölliset tekijät, kuten pohjavesialueet ja herkät 
vesistöalueet. ELY-keskus voi velvoittaa vesihuoltolaitoksen liittämään tällaisia alueita 
toiminta-alueeseensa.  

Vesihuoltolaitos voi tarjota vesihuollon palveluita myös toiminta-alueensa ulkopuolella. 
ELY-keskus voi velvoittaa kuntaa laajentamaan vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta 
tietyille alueille, joko asukkaiden hakemuksesta tai ilman sitä.  

Vesihuoltolakiin on tulossa sekä vesihuoltolaitosta että kuntaa koskeva velvoite 
vesihuollon erityistilanteisiin varautumisesta. Vesihuoltolaitoksen on lain mukaan 
laadittava ja pidettävä ajan tasalla yhteistyössä kunnan valvontaviranomaisten ja 
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pelastusviranomaisten sekä muiden samaan verkostoon liitettyjen vesihuoltolaitosten 
kanssa suunnitelma erityistilanteisiin varautumisesta. Kunnan tulee suunnitella 
toimenpiteet, joita tarvitaan vesihuollon turvaamiseksi erityistilanteissa 
vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolella. 

Siilinjärven kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen toiminta-
alueet hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuonna 2004.  Toiminta-alueita on myöhemmin 
laajennettu useassa eri vaiheessa (kts. suunnitelmakartta 16WWE0916.100). 

1.3 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely 
Talousjätevesien kiinteistökohtaisista käsittelyvaatimuksista säädetään 9.3.2011 
voimaan astuneessa ympäristönsuojelulain 3a luvussa ja 15.3.2011 voimaan astuneessa 
uudessa hajajätevesiasetuksessa (209/2011), joka kumosi vuonna 2003 annetun 
asetuksen. Hajajätevesiasetuksessa on annettu kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän 
puhdistusvaatimukset orgaanisen aineen (80 %), fosforin (70 %) ja typen (30 %) osalta. 
Ennen vuotta 2004 olemassa olleiden käyttökuntoisten jätevesijärjestelmien on 
täytettävä puhdistusvaatimukset vuoden 2016 maaliskuuhun mennessä.   

Ympäristönsuojelulain 3a lukuun sisältyy kaksi poikkeamismahdollisuutta 
kiinteistökohtaisista käsittelyvaatimuksista.    Lain voimaantulosäännöksen mukaan 
käsittelyvaatimuksia ei sovelleta sellaisen kiinteistön jätevesijärjestelmään, jonka 
kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat lain voimaan tullessa täyttäneet 68 
vuotta.  Edellytyksenä on, että kiinteistön jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen lain 
voimaan tullessa ja ettei kiinteistön jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumisen 
vaaraa.   

Lain 27 d § perusteella kiinteistökohtaisista käsittelyvaatimuksista voidaan hakea 
poikkeamista, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon 
ottaen pidettävä vähäisenä ja käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet 
korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat 
kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.   Kohtuuttomuutta arvioitaessa huomioidaan mm. 
kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella sekä 
kiinteistön haltijan elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät ja sosiaaliset 
suoritusesteet. Poikkeamista haetaan kunnan toimivaltaiselta viranomaiselta ja se 
myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.  

Asetuksen mukaisesti kiinteistöllä on oltava:  

    selvitys käytössä olevasta jätevesijärjestelmästä  
    järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet  
    suunnitelma jätevesijärjestelmästä (uudet kiinteistöt ja vanhojen järjestelmien 

tehostaminen)  

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen opastaa ja neuvoo haja-asutuksen jätevesien 
käsittelyssä sekä valvoo rakennettuja kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä. Kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen myöntää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen 
toimenpideluvan jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja valvoo luvanmukaista 
rakentamista (vrt. MRA 62.1,1 §). 
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Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen toiminta-alueiden ulkopuolella kiinteistöjen 
jätevesienkäsittelyn vaihtoehtoja ovat:  

    kiinteistökohtainen puhdistamo (pien- tai maapuhdistamo)  
    kuiva-/kompostikäymälä ja maa- tai pienpuhdistamo harmaille vesille  
    umpisäiliö  
    muutaman kiinteistön yhteinen puhdistamo (pien- tai maapuhdistamo)  

Kaikissa tapauksissa toteutettava menetelmä edellyttää suunnittelua, jotta sopivuus 
kiinteistölle voidaan varmistaa.  

Kaikki em.  menetelmät  edellyttävät  määräajoin  toiminnan  tarkastamista  ja  
huoltamista. Rakentamiskustannukset riippuvat mm.  kiinteistön  ja  tontin  olosuhteista.  
Keskimäärin kustannukset vaihtelevat välillä 4 000 – 10 000 €. Taloudellisuus-
vertailussa on huomioitava rakentamiskustannusten lisäksi pitkän ajan 
käyttökustannukset.  

Siilinjärven kunnan alueella sijaitsevilla kiinteistöillä, jotka eivät ole liittyneet kunnan 
viemäriverkostoon, on useimmiten käytössä maaperäkäsittely. Jatkossa jätevesien 
käsittely pelkästään saostuskaivoissa ei enää ole riittävä menetelmä. 

1.4 Vesihuollon rahoitus  
Vesihuollon maksuista ja kustannuksista säädetään vesihuoltolain 4 luvussa. Lain 
mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa 
vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään 
kohtuullinen tuotto pääomalle. Vesihuoltolain mukaan maksujen tulee olla kohtuulliset 
ja tasapuoliset.  

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. 
Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän 
ja laadun perusteella. Laitos voi periä myös liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita 
maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Nämä maksut voivat olla eri alueilla 
erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamis-
periaatteen toteuttamisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Liittymismaksun 
suuruudessa voidaan ottaa huomioon myös kiinteistön käyttötarkoitus.  

Vesihuoltolain 20§:n mukaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpidon on oltava 
eriytetty kunnan kirjanpidosta ja laitoksen on laadittava tilikausittain erillinen 
tilinpäätös. Vesihuoltolaitoksen on tiedotettava siitä, miten vesihuollosta perittävät 
maksut muodostuvat.  
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1.4.1 Avustuksista  
ELY-keskus voi myöntää avustusta vesihuoltoa varten perustetulle yhtymälle, 
esimerkiksi vesiosuuskunnalle ja kunnalle, yhdyskuntien vesihuollon toimenpiteisiin. 
ELY-keskus ei myönnä avustuksia yksityishenkilöille. 

Siilinjärven kunta avustaa vesiosuuskuntia hankkeiden suunnittelussa ja rakentamisessa. 
Kunnan runkovesijohtoon liittyviä avustetaan johtomateriaalin osalta. Vesipaikkojen 
tutkiminen yli 20 talouden vesiyhtymille pyritään suorittamaan kunnan toimesta ja 
kustannuksella. Kiinteistöjen sisäistä ja ns. talojohtosuunnittelua ja rakentamista ei 
avusteta. Talouksia, jotka ottavat veden kunnan vesijohtoverkostosta tai liittyvät kunnan 
viemäriverkostoon avustetaan siten, että kunta vastaa johtomateriaalikustannuksista 
talolinjan osalta enintään 1000 metriin saakka. 

Osuuskuntien suunnitelmien laadinnan toteutuneista kustannuksista kunta korvaa 70 % 
(alv. 0 %). Avustuksista puolet maksetaan siinä vaiheessa, kun suunnitelma on valmis ja 
hyväksytty ja loput hankkeen valmistuttua. 

Yhtymille korvataan hyväksytyistä todellisista rakentamiskustannuksista 30 % (alv. 0 
%) siten, että avustusta maksetaan 30 % kun työ on aloitettu, 30 % kun työstä on tehty 
puolet ja 40 % kun työ on valmis ja vastaanotettu. 

EU:n aluekehitysohjelmien, maaseutuohjelmien ja Interreg-ohjelmien kautta voidaan 
ohjelmista riippuen tukea myös vesihuollon kehittämishankkeita (yleensä suurehkot, 
elinkeinotoimintaa edistävät kohteet). Vesihuoltohankkeiden EU-rahoituksessa 
noudatetaan EU-tukiohjelmien kriteerien lisäksi samoja vesihuollon tukemisen 
periaatteita kuin edellä on esitetty kansallisen rahoituksen osalta. (Ympäristöopas, 
vesihuollon tukeminen v. 2009)  

Kiinteistökohtaisiin vesihuoltotoimenpiteisiin on verotuksessa mahdollista saada 
työkustannusten osalta kotitalousvähennystä. 

Tuista päätettäessä huomioidaan yleensä mahdolliset muista lähteistä saadut tuet ja 
periaate on, että yhteen kohteeseen voi saada vain yhtä tukea tai että vain yhtä tukea voi 
saada täysimääräisenä. 

1.5 Kehittämissuunnitelman kytkeytyminen muihin suunnitelmiin ja strategioihin 
Euroopan Unionin vesipolitiikan puitedirektiivi (2000) on huomioitava vesihuollossa. 
Vesipuitedirektiivi luo pintavesien ja pohjavesien suojelulle yhtenäiset puitteet koko 
EU:n alueella. Direktiivi toimeenpannaan jokaisen maan olosuhteisiin, hallintoon ja 
lainsäädäntöön sovittaen. Suomessa direktiivi toteutuu vuonna 2004 hyväksytyn lain 
vesienhoidon järjestämisestä sekä kolmen muun lakimuutoksen myötä. Direktiivin 
yhtenä tavoitteena on pohjavesien pilaantumisen vähentäminen sekä pinta- ja 
pohjavesien riittävän saannin turvaaminen. Direktiivi luo siten paineita pohjavesialueilla 
sijaitsevien kiinteistöjen liittämiseksi viemäriverkostoon.  
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Siilinjärven vesistöt ovat osa Vuoksen vesienhoitoaluetta, jonka hoitoa koskevan 
suunnitelman valtioneuvosto hyväksyi 10.12.2009. Toimenpiteistä on laadittu erillinen 
ohjelma vuosille 2010–2015. Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, 
niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, 
vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- 
ja -hoitotoimista. Pohjois-Savon ELY-keskuksen lopullinen toimenpideohjelma sisältää 
sekä pinta- että pohjavesien tilan turvaamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 

2 SUUNNITTELUALUE 

2.1 Suunnittelualue ja väestö 
Siilinjärven kunta sijaitsee Pohjois-Savossa, noin 22 kilometrin päässä Kuopiosta 
pohjoiseen ja 58 kilometrin päässä Iisalmesta etelään. Kunnan kokonaispinta-ala on 506 
km², josta maanpinta-alaa on 399 km² ja vesistöä 107 km². Siilinjärven naapurikuntia 
ovat Kuopio, Maaninka, Nilsiä ja Lapinlahti.  

Suunnittelualue kattaa koko Siilinjärven kunnan alueen. Siilinjärven kunnan asukasluku 
vuoden 2009 lopussa oli 20 964. Väestöstä 69 % asuu kahdessa taajamassa, 
kirkonkylässä ja Toivala-Vuorela alueella. Haja-asutusalueella asuu 31 % asukkaista. 
Kunnan asukkaista noin puolet asuu kirkonkylässä, runsas neljännes maaseutualueella ja 
vajaa neljännes Toivala-Vuorela alueella (taulukko 1). Vuoden 2005 Pohjois-Savon 
liiton tilaston mukaan taajamassa on noin 7 000 asuntoa ja haja-asutusalueella noin       
1 600 asuntoa. Rantaviivaa Siilinjärvellä on 673 km (v. 2002) ja kesämökkejä noin 940. 
Taulukossa 2 on esitetty kunnan suurimmat työnantajat ja taulukossa 3 työpaikat 
toimialoittain. 

Taulukko 1. Väestön jakautuminen osa-alueittain v.2009 

Alue Asukkaita 

Kirkonkylä 9 977 

Toivala-Vuorela 5 144 

Haja-asutusalue 5 843 

Yhteensä 20 964 
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Taulukko 2. Suurimmat työnantajat v. 2009 

Suurimmat teolliset työnantajat Henkilökunnan 
määrä 

Siilinjärven kunta  1 043 

Karjalan lennosto 430 

Yara Suomi Oy 359 

Lujabetoni Oy  207 

Kuopion yliopistollinen sairaala, Tarinan sairaala 199 

Hydroline Oy  180 

Siilinjärven terveysasema 187 

Kylpylähotelli Kunnonpaikka 164 

Sakupe Oy 90 

E. Hartikainen Oy  70 

Ilmailulaitos Finnavia, Kuopion lentoasema 60 

Suomen Maastorakentajat 52 

Taulukko 3. Työpaikat toimialoittain v. 2007 

Työpaikkamäärät toimialoittain Määrä (%) 

Yhteiskunnallinen ja henk.koht. palv.  41,4 

Teollisuus 15,0 

Kauppa 12,5 

Rakennustoiminta  10,5 

Rahoitus 6,5 

Maa- ja metsätalous  5,6 

Liikenne 4,8 

Kaivostoiminta 2,0 

Tuntematon 1,2 

Energia- ja vesihuolto 0,3 

Siilinjärven kunta kuuluu Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
(ELY-keskus) alueeseen. ELY-keskus edistää vedenhankintaa ja -jakelua, viemäröintiä 
ja jätevesien käsittelyä antamalla asiantuntijaohjausta ja osallistumalla vesihuollon 
suunnitteluun yhteistyössä maakuntien liittojen, kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa. 

Siilinjärven kunnan ja Maaningan kunnan välinen kuntaliitos on vireillä. 

2.2 Vesihuollon organisointi 
Kunnan vesihuollosta vastaa Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitos 
kuuluu teknisten palveluiden vastuualueeseen, jota johtaa tekninen johtaja. 
Vesihuoltolaitoksella on 9 työntekijää. Vesihuoltolaitos toimii teknisen lautakunnan 
alaisuudessa. Viime kädessä vesihuoltoasioista päättävät kunnanhallitus ja -valtuusto. 
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Kuva 1. Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen organisaatio 

Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella toimii 15 vesiosuuskuntaa, 
joista kahdella on oma vedenottamo.  Vesiosuuskunnat vastaavat osin myös jäteveden 
johtamisesta kunnan vesihuoltolaitoksen Jynkänniemen jätevedenpuhdistamoon. 

Kunnan vesihuoltolaitoksen tehtävänä on laadukkaan talousveden hankinta ja jakelu 
kuluttajille, jäteveden vastaanotto ja puhdistus lupaehtojen mukaisesti sekä 
jätevesilietteen kompostointi tuoteturvallisuusmääräysten mukaiseksi 
viherrakentamiseen soveltuvaksi lopputuotteeksi. Vesihuoltolaitos ottaa vastaan ja 
käsittelee myös viemäriverkostoon liittymättömillä kiinteistöillä syntyvät sako- ja 
umpikaivolietteet. Vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltoverkostojen rakentamisesta, 
ylläpidosta ja saneerauksesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi Siilinjärven 
vesihuoltolaitos vastaanottaa ja puhdistaa Maaningan kunnan viemäriverkostojen 
toiminta-alueella syntyvät jätevedet.  

2.3 Maankäyttö ja kaavoitus 
Maakuntakaavassa suunnitellaan yleispiirteisesti alueiden käyttöä kuntien alueella, 
mm. tielinjauksia ja muita liikenneyhteyksiä, vesihuoltoa, sekä maiseman- ja 
luonnonsuojelua. Kuopion, Siilinjärven Karttulan ja Maaningan kuntien alueilla on 
ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistama Kuopion seudun maakuntakaava. Kaavalla 
on kumottu aikaisemmin voimassa olleet seutukaavat. Maakuntakaavassa käsitellään 
esim. vedenottamoiden ja jäteveden puhdistamoiden sijaintiin liittyviä vesihuollon 
asioita. Pohjois-Savon maakuntavaltuusto on hyväksynyt 8.11.2010 Pohjois-Savon 
maakuntakaavan, joka on ympäristöministeriön vahvistuskäsittelyssä. Kaavan 
yhteydessä on tehty joitakin muutoksia ja lisäyksiä myös Kuopion seudun 
maakuntakaavaan. 

Tekninen johtaja 

Vesihuoltopäällikkö 
 puhdistamo 
 pumppaamot 
 vedenottamot 

Verkostot 
 yhdyskuntatekniikan 

tulosalue 

Laitosmiehet 4 kpl 
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Yleiskaava on tietyille kunnan osille tai koko kunnan alueelle laadittu yleispiirteinen 
maankäyttösuunnitelma. Oikeusvaikutukseton yleiskaava tai yleiskaavatasoinen 
suunnitelma on Siilinjärven kunnassa laadittu viidelle alueelle:  

 Siilinjärven yleiskaava 1973 
 Taajamayleiskaava 1976 
 Kasurilanmäen osayleiskaava 1988 
 Jännevirran yleiskaava 1989 (osa vahvistettu 1990) 
 Keskuskorttelin osayleiskaava 1989 

Yleiskaavassa huomioitavat yhteiskunnan rakenteiden sijoittaminen ja ranta-alueiden 
rakentaminen ohjaavat vesihuollon verkostojen ja laitteiden suunnittelualueiden 
määrittämistä.  

Siilinjärvellä on vireillä useita yleiskaavahankkeita: 

 Maaninka-Siilinjärvi harjualueen yleiskaava 
 Kevättömän ja Pyylammen rantayleiskaava 
 Etelä-Siilinjärven yleiskaava (Toivala, Vuorela, Jännevirta) 
 Kirkonkylän yleiskaava 

Asemakaava on kunnan rakentamista palveleva yksityiskohtainen kaava. Asemakaava 
määrittää tarkasti vesihuollon verkostojen tarvealueen ja tarvittaessa osoittaa alueet 
verkostojen ja niiden laitteiden sijoittamiseen. Vuoden 2009 alussa asemakaavoitettua 
aluetta oli kaikkiaan 1 525 hehtaaria. Vireillä on useita asemakaava- ja 
kaavanmuutoshankkeita. 

Ranta-asemakaava on maanomistajan laatima/laadituttama kaava ranta-alueilla 
sijaitsevaa loma-asutusta varten. Ranta-asemakaava määrittää tarkasti vesihuollon 
verkostojen tarvealueen ja tarvittaessa osoittaa alueet verkostojen ja niiden laitteiden 
sijoittamiseen. Ranta-asemakaavoja on Siilinjärvellä voimassa kolme: 

 Kuivaniemi 1976 
 Paasisalo 1978 
 Kehvonsalon kartano 2007 

3 KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA 

3.1 Vedenhankinta ja jakelu 

3.1.1 Pohjavesialueet ja vedenottamot 
Siilinjärven kunnan alueella on laajoja pohjavesialueita. I-luokan pohjavesialueeksi 
luokiteltuja esiintymiä ja vedenhankintaan soveltuvia alueita on viisi (taulukko 4). 
Vuonna 2009 alueilta otettiin pohjavettä 3 457 m3/d. 
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Taulukko 4. Siilinjärven kunnan luokitellut pohjavesialueet  

Pohjavesialue nro pinta-ala 
[km2] 

muodostumis-
alue [km2] 

antoisuus 
[m3/d] 

ottomäärä 
v.2009 
[m3/d] 

Harjamäki-Kasurila 0875901 8,90 5,52 4 400 1 400 

Harjamäki-Käärmelahti* 
0847651 

10,82 7,07 6 800 488 

Jälänniemi 0875903 1,09 0,52 3 000 1 202 

Autioranta 0875904A 0,79 0,38 250 114 

Kärängänmäki 0875951 4,46 2,09 2 300 253 

Yhteensä  26,06 15,58 16 750 3 457 

* Ulottuu Maaningan puolelle 

Jälänniemessä ja Harjamäki-Kasurila-alueella sijaitsevilta pohjavedenottamoilta otetaan 
Siilinjärven kunnan alueella tarvittavan talousveden lisäksi vettä myös naapurikuntiin. 
Harjamäki-Käärmelahti –pohjavesialueella on Maaningan kunnan vedenottamo. Vuonna 
2030 Siilinjärven kunnan alueella vedentarpeen on arvioitu olevan 3 017 m3/ d (kts. 
kohta 3.1.7). Pohjavesialueiden kokonaisantoisuuden ollessa 16 750 m3/d, on kunnan 
vedentarve tyydytettävissä yksinomaan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden 
pohjavettä käyttämällä. Taulukossa 5 on esitetty kunnan vesihuoltolaitoksen 
vedenottamoiden tunnuslukuja. 

Taulukko 5. Kunnan vesihuoltolaitoksen vedenottamot  
 Hakkarala Koivuniemi Jälänniemi 

Vesioikeuden luvan mukainen 
suurin ottomäärä [m3/d] 1 600 2 000 3 000 

Kapasiteetti [m3/d] 1 600 2 000 1 700 

Keskimääräinen 
ottomäärä vuonna 2009 [m3/d]  620 1 210 1 139 

Hakkaralan vedenottamo 

Hakkaralan pohjavedenottamo sijaitsee Ahmolla Harjamäki-Kasurila pohjavesialueella, 
joka on osa Kasurilasta Käärmelahteen ulottuvaa pohjavesimuodostumaa. 
Pohjavesialueella sijaitsee paljon riskitoimintoja, mikä vaikeuttaa alueen 
pohjavesivarojen hyödyntämistä. Hakkaralan vedenottamo poistuu käytöstä, mikäli 
vedenhankinta Harjamäki-Käärmelahti pohjavesialueelta toteutetaan. 

Hakkaralan vedenottamolla on yksi 9 metriä syvä kuilukaivo, jonka halkaisija on kolme 
metriä. Hakkaralan vedenottamolla on vesioikeuden 14.6.1979 vahvistama suoja-alue.  
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Hakkaralan veden ominaispiirteitä ovat korkea hiilidioksidipitoisuus ja korkeahko 
kloridipitoisuus sekä nitraatin luonnontilaista korkeampi määrä. Vesijohtoveden 
korkeahko kloridipitoisuus vaikuttaa veden syövyttävyyteen. Asetuksen 461/2000 
mukaan vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla 
alle 25 mg/l.  

Veden käsittelynä ottamolla on UV-desinfiointi sekä lipeäalkalointi. Vettä voidaan 
tarvittaessa myös kloorata. 

Vedenottamolta verkostoon johdettava vesi täyttää kaikki talousvedelle asetetut STM:n 
laatuvaatimukset.  

Koivuniemen vedenottamo 

Koivuniemen vedenottamo sijaitsee Tarinaharjussa Harjamäki-Kasurila pohjavesialueen 
päävirrassa. Ottamolla on kolme siiviläputkikaivoa. Koivuniemen vedenottamolla on 
vesioikeuden 6.7.1979 vahvistama suoja-alue.  

Koivuniemen raakavesi on kovaa. Vuosina 2008–2009 ottamolta lähtevän veden 
kovuusluku oli pehmennyksen jälkeen tasolla 4 - 6 °dH. Pehmennyksen lisäkti 
vedenottamolla on raudan- ja mangaaninpoisto sekä UV-desinfiointilaitteisto. 
Koivuniemen vedenottamon vesi johdetaan kirkonkylän verkostoon ylävesisäiliön 
kautta. 

Vedenottamolta verkostoon johdettava vesi täyttää kaikki talousvedelle asetetut STM:n 
laatuvaatimukset.  

Jälänniemen vedenottamo 

Vedenottamolla on kolme siiviläputkikaivoa. Vedenkäsittelyprosessina on raudan- ja 
mangaaninpoisto VYR-menetelmällä, veden pehmennys ioninvaihtimilla sekä UV-
desinfiointi. Vedenottamolla on valmius aloittaa klooraus neljässä tunnissa. 
Alavesisäiliöstä vesi pumpataan omilla pumpuilla kulutukseen Toivalan alavesisäiliön 
kautta Toivala-Vuorela alueelle sekä Rissalan verkostoon ja ylävesisäiliöön.  

Laitosta saneerattiin kovuusongelman poistamiseksi alkuvuonna 2003. 
Pehmennyssuodattimien venttiilit ja etuputkisto uusittiin ja pehmentimien 
elvytysjärjestelmä muutettiin vesimääräohjatuksi. Näin lähtevän veden kovuus saatiin 
alennettua halutulle tasolle.  Vuosina 2008–2009 lähtevän veden kovuusluku oli 4,1–7,2 
°dH. Lisäksi laitokselle asennettiin saneerauksen yhteydessä UV-desinfiointilaite. 

Vedenottamolta verkostoon johdettava vesi täyttää kaikki talousvedelle asetetut STM:n 
laatuvaatimukset.  

Jälänniemen pohjavesialueella sijaitsevalle vedenottamoalueelle on laadittu ohjeellinen 
suoja-aluesuunnitelma, jota ei ole vahvistettu vesioikeudessa. 
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3.1.2 Vesisäiliöt  
Siilinjärven kunnalla on säiliötilaa vedenjakelun varmistamiseen seuraavasti: 

 Kirkonkylän painepiirissä on ylävesisäiliö, jonka tilavuus on 960 m3,  
korkeusasema HW = + 152,5 m 

 Toivala-Vuorela painepiirissä on ylävesisäiliö, jonka tilavuus on 500 m3,  
korkeusasema HW = + 163,0 m 

 Alavesisäiliötilavuutta on Jälän vedenottamolla ja Toivalan entisellä 
pintavesilaitoksella yhteensä 400 m3 

Vesisäiliöiden kapasiteettia tarkasteltaessa tulee huomioida seuraavat seikat: 

 Kulutusvaihteluiden tasaamiseen tarvittava säiliötilavuus 
 Käyttöhäiriöiden varalle tarvittava säiliötilavuus 
 Sammutusvesireserviksi tarvittava säiliötilavuus 

Kulutusvaihteluiden tasaaminen 

Vuonna 2030 suurimmaksi ennustetuksi vuorokausikulutukseksi (Qd max) saadaan 
suurimman vuorokausikulutuskertoimen (cd max =1,5) ja keskimääräisen ennustetun 
vuorokausikulutuksen (Qd keskim, kts. kohta 3.1.7) avulla seuraavasti: 
 

 

Kulutusvaihteluiden tasaamiseksi varataan säiliötilavuutta suurimmasta vuorokausikulu-
tuksesta yleensä 15–30 %: 

 679 m³ (15 %)  
 1 358 m³ (30 %) 

Käyttöhäiriöt 

Käyttöhäiriöihin varautuminen riippuu mm. seuraavista tekijöistä: 

 Vedenottamoiden lukumäärä ja niiden tuotto 
 Putkivaurioiden tms. esiintymistiheys ja kestoaika 
 Haluttu käyttövarmuus 

Normaalisti käyttöhäiriöiden varalta varataan säiliötilavuutta vähintään 10 % suurim-
masta vuorokausikulutuksesta  453 m³ (10 %). 

Sammutusvedentarve 

Sammutusveden tarvetta on käsitelty mm. Kaupunkiliiton julkaisussa B67 ”Sammutus-
veden hankinta”, jossa annetaan keskimääräiselle sammutusvesimäärälle seuraavat 
ohjeet: 

 Tiivis pientalo alue, rivitalo, kerrostalo   10…50 m³ 
 Hotelli, sairaala, toimisto- ja konttorirakennus, 
 Pienteollisuusrakennus    20…150 m³ 
 Tavaratalo, suurmyymälä, teollisuusrakennus  40…400 m³  

Qd max = 1,5 * 3 017 m³/d = 4 526 m³/d 
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Sammutusvettä varten ehdotetaan varattavaksi 400 m³. 

Edellä esitetyn perusteella kunnan säiliötilavuustarve on:  

Kulutusvaihteluiden tasaaminen                           679 m³…1 358 m³  
Käyttöhäiriöiden varalle                          453 m³ 
Sammutusveden tarve                          400 m³                 
Yhteensä                           1 532 m³…2 211m³ 

Nykyisin kunnalla on käytettävissä yhteensä 1 860 m³ säiliötilavuutta, joten säiliötila-
vuuden voidaan katsoa juuri riittävän.   

Vuonna 2011 vahvistettu pelastuslaki edellyttää, että pelastuslaitos laatii 
sammutusvesisuunnitelman yhdessä pelastustoimen alueen kuntien ja alueella toimivien 
vesihuoltolaitosten kanssa. Sammutusveden toimittamisesta ei ole säädetty voimassa 
olevassa vesihuoltolaissa (119/2001). Uutta nykyisessä pelastuslaissa on se, että siinä on 
säädetty paitsi suunnitelmasta myös eri osapuolten velvollisuuksista. Aikaisemmin 
sammutusveden järjestäminen pelastustoimen tarpeisiin oli määritelty pelkästään 
kunnan vastuulla olevaksi tehtäväksi.  

Sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi on valmistunut opas. Se on laadittu Kuntaliiton 
johdolla yhteistyössä vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen, sisäasiainministeriön 
pelastusosaston, pelastuslaitosten, maa- ja metsätalousministeriön vesitalousyksikön ja 
vesihuoltolaitosten edustajien kanssa. Lainsäädäntö korostaa osapuolten 
yhteistoimintaa. 

3.1.3 Pohjavesialueiden riskit ja toimenpidesuositukset 
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry on laatimassa pohjavesien suojelusuunnitelmia 
Siilinjärven kunnan alueella sijaitseville pohjavesialueille.  

Jälänniemen pohjavesialueella on todettu seuraavia riskitekijöitä: 

 Viemäröimättömät kiinteistöt  
 Tienhoito- ja liukkaudentorjunta-aineet, vaarallisten aineiden kuljetukset, 

onnettomuustapaukset 
 Maa-ainesten otto 
 Peltoviljely 
 Pylväsmuuntamo 

Harjamäki-Kasurila pohjavesialueella on todettu seuraavia riskitekijöitä: 

 Öljysäiliöt 
 Viemäröimättömät kiinteistöt 
 Viemäriverkosto ja jätevesipumppaamot 
 Hautausmaat 
 Golfkenttä ja urheilualue, moottorikelkkareitti 
 Tienhoito- ja liukkaudentorjunta-aineet, vaarallisten aineiden kuljetukset, 

onnettomuustapaukset 
 Yritystoiminta 
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 Maa-ainesten ottoalueet 
 Peltoviljely, puutarhat 
 Suurmuuntamo ja pylväsmuuntamo 
 Pilaantuneet ja mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet 

3.1.4 Vesijohtoverkosto, liittymisasteet ja vedenkulutus 
Siilinjärven kunnan vesijohtoverkosto koostuu kahdesta painepiiristä; kirkonkylän ja 
Toivala-Vuorelan painepiireistä. Kirkonkylän painepiiriin kuuluvat Hakkaralan ja 
Koivuniemen vedenottamot. Toivala-Vuorelan painepiirin ainoa vedenottamo on 
Jälänniemen vedenottamo. Painepiirit on liitetty toisiinsa yhdysvesijohdolla. 
Vesijohtoverkostossa on kaksi pientä paineenkorotuspumppaamoa. 

Vedenottamoiden ja paineenkorotusasemien valvonta tapahtuu Honeywell 
automaatiojärjestelmän kautta. Kiireelliset hälytykset siirtyvät automaattisesti 
päivystäjän puhelimeen tekstiviestinä, muut hälytykset henkilökunta kuittaa monitorilta. 

Vesilaitoksen vesijohtoverkon pituus vuoden 2010 lopussa oli 151 km. Verkostosta 
muoviputkia on 140 km ja rautaputkia 11 km. Verkostot ovat varsin hyväkuntoisia ja 
niitä saneerataan jatkuvasti. Vuotovesimäärät ovatkin pudonneet viime vuosina varsin 
alhaisiksi (laskuttamattoman veden määrä <10 %). Taulukossa 6 on esitetty verkoston 
saneerausinvestoinnit vuosina 2008–2010. 

Taulukko 6. Verkoston saneerausinvestoinnit v. 2008–2010 
 2008 2009 2010 

Saneeratut vesijohdot [m] 1 252 312 601 

Kustannukset [€]  100 000 25 000  50 000 
 

Kunnan toiminta-alueella vesijohtoverkoston liittyjämäärä on 15 960. Taulukossa 7 on 
esitetty kunnan vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien vesijohtoverkoston toiminta-
alueella liittyneiden henkilöiden lukumäärät. Vesijohtoverkostoon liittyneiden 
kiinteistöjen liittymisaste (kunta + vesiosuuskunnat) Siilinjärven kunnan alueella on 97 
%.  

 Taulukko 7. Kunnan ja vesiosuuskuntien vesijohtoverkoston toiminta-alueiden liittyjämäärät  
 Vesijohtoverkoston liittyjämäärä [hlö] 

Kunnan vesihuoltolaitos 15 960 

Vesiosuuskunnat 4 536 

Yhteensä 20 496 
 

Kunnan vesihuoltolaitoksen toimittaman talousveden määrä oli vuonna 2009 yhteensä 
1 065 702 m3. Kunnan vedenottamoilta vettä toimitettiin osuuskunnille 84 918 m3.  
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Kulutustyypin mukaan jaoteltu vesimäärä oli seuraava: 

 kotitaloudet 605 692 m3, vesimäärästä 56,8 % 
 laskuttamaton vesi  177 995 m3, vesimäärästä 16,7 %  
 muu laskutettu vesi 123 021 m3, vesimäärästä 11,5 % 
 muu teollisuus 76 783 m3, vesimäärästä 7,2 % 
 matkailu   51 092 m3, vesimäärästä 4,8 % 
 elintarviketeollisuus  15 273 m3, vesimäärästä 1,4 % 
 sairaalat   15 846 m3, vesimäärästä 1,5 % 

3.1.5 Ennusteet  
Väestömääräennusteen mukaan Siilinjärven kunnan väestömäärä kasvaa parilla 
tuhannella hengellä vuoteen 2030 mennessä. Samaan aikaan haja-asutusalueiden 
asukkaita tullee jonkin verran verkoston piiriin. Liittyjämäärän on ennustettu kasvavan 
samassa suhteessa kuin väestömäärän. Liittyjämäärä ei sisällä vesiosuuskuntien 
liittyjämääriä. Teollisuuden suurehkoja, veden tarvetta lisääviä laajennustarpeita ei ole 
tiedossa. Vesilaitoksen tarvitseman raakaveden määrän voi ennustaa kasvavan 
maltillisesti tarkastelujaksolla asukasluvun kasvun mukaisesti (taulukko 8, kuva 2).  

Siilinjärven kunnan ennuste väestömäärän kehityksestä on seuraava: 

 vuosi 2015, 21 900 henkilöä, 3,5 % 
 vuosi 2020, 22 600 henkilöä, 3,0 % 
 vuosi 2025, 23 200 henkilöä, 2,5 %  
 vuosi 2030, 23 600 henkilöä, 1,5 %  

Taulukko 8. Laskutetun veden ennuste vuosille 2015, 2020, 2025 ja 2030 

 2009 2015 2020 2025 2030 

Asukasmäärä (hlö) 20 964 21 900 22 600 23 200 23 600 

Liittyjämäärä (hlö) 15 960 16 490 17 010 17 460 17 760 

Laskutettu 
vesimäärä (m3/d) 2 711 2 802 2 890 2 966 3 017 
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Kuva 2. Talousvesimääräennuste vuosille 2015, 2020, 2025 ja 2030 [m3/d]. 

3.2 Viemäröinti ja jätevedenkäsittely 

3.2.1 Jätevesiviemäriverkosto ja liittymisasteet 
Vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkoston pituus on noin 142 km. Verkostosta 
muoviputkia on 136 km ja betoniputkia 7 km. Pumppaamoita viemäriverkossa on 30 
kpl. Taulukossa 9 on esitetty viemäriverkoston saneerausinvestoinnit vuosina 2008–
2010. 

Taulukko 9. Viemäriverkoston saneerausinvestoinnit v. 2008–2010 
 2008 2009 2010 

Saneeratut jätevesiviemärit [m] 427 182 -- 

Kustannukset [€] 50 000 20 000 -- 
 

Jätevesiviemäriverkostoon liittyneissä kiinteistöissä asukkaita on 15 800. Taulukossa 10 
on esitetty kunnan vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien toiminta-alueilla 
jätevesiviemäriverkostoon liittyneiden henkilöiden lukumäärät. Kiinteistöjen 
jätevesiviemäriverkostoon liittymisaste (kunta + vesiosuuskunnat) Siilinjärven kunnan 
alueella on 85 %. 

Taulukko 10. Kunnan ja vesiosuuskuntien toiminta-alueiden jätevesiviemäriverkoston liittyjämäärät  
 Jätevesiviemäriverkoston liittyjämäärä [hlö] 

Kunnan vesihuoltolaitos 15 800 

Vesiosuuskunnat 2 134 

Yhteensä 17 934 
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3.2.2 Jätevedenkäsittely 
Siilinjärven kunnan Jynkänniemen jätevedenpuhdistamoon johdetaan 18 094 asukkaan 
jätevedet (sis. vesiosuuskunnat). Myös Maaningan kunnan jätevedet johdetaan ko. 
puhdistamoon (n. 260 m3/d).   

Laitos on valmistunut vuonna 1975 ja sitä on saneerattu vuosina 1984, 1996 ja 2003. 
Laitos on 3-linjainen biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Itä-Suomen 
vesioikeuden 19.9.2003 (Vaasan hallinto-oikeus 5.11.2004) Jynkänniemen 
jätevedenpuhdistamon toimintaa koskevan ympäristöluvan mukaiset 
puhdistusvaatimukset fosforille (kok. P), biologisesti hajoavalle orgaaniselle ainekselle 
(BOD7-ATU) ja ammoniumtypelle (NH4-N) ovat seuraavat:  

 BOD7 ATU: pitoisuus < 10 mg O2/l ja käsittelyteho > 92 % 
 kok. P: pitoisuus < 0,5 mg/l ja käsittelyteho > 95 % 
 NH4 –N: pitoisuus < 4,0 mg/l  ja käsittelyteho > 90 % 

Puhdistustulokset lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohijuoksutukset ja 
ylivuodot mukaan lukien. Ammoniumtypen osalta tulos lasketaan kuitenkin 
vuosikeskiarvona. Ammoniumtypen poistoteho lasketaan puhdistamolle tulevan 
kokonaistypen ja lähtevän ammoniumtypen määrien perusteella. 

Ympäristöluvassa asetettujen puhdistusvaatimusten lisäksi jätevesien käsittelyn on 
täytettävä VNa 888/2006 säädetyt kemiallisesti hajoavalle orgaaniselle ainekselle (COD 

Cr) ja kiintoaineelle asetetut puhdistusvaatimukset, jotka ovat seuraavat:  

 CODCr   =   125 mg/l  tai   75 % 
 Kiintoaine =   35 mg/l    tai   90 % 

Kuormitustarkkailutulosten mukaan jätevedenpuhdistamon toiminta täyttää 
ympäristöluvassa asetetut puhdistusvaatimukset lukuun ottamatta nitrifikaatioastetta ja 
käsitellyn jäteveden ammoniumtyppipitoisuutta. 

Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolla voidaan toteuttaa myös typenpoisto nitrifikaatio-
denitrifikaatioprosessilla. Käsitellyt jätevedet puretaan Juurusveteen. Puhdistus-
prosessissa käytetyt kemikaalit ovat ferrosulfaatti, kalkki ja lietteen käsittelyssä 
polymeeri.  

Puhdistamon nykyiset mitoitusarvot ovat seuraavat: 

 Qd  = 4 500 m3/d 
 Qmax  = 13 500 m3/d 
 q mit  = 280 m3/h 
 q max  = 700 m3/h 
 BHK7  = 1 300 kg/d 
 kiintoaine 1 420 kg/d 
 typpi  280 kg/d 
 fosfori  45 kg/d 
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Jätevedenpuhdistamon prosessin valvonta ja ohjaus hoidetaan Honeywell 
automaatiojärjestelmän kautta. Laitoksen tärkeimmät toiminnot ja pumppaamot ovat 
automaattisessa valvonta- ja hälytysjärjestelmässä. Puhdistamon tietokone on kytketty 
vesihuoltolaitoksen ja kunnan kiinteistöjen yhteiseen kaukovalvontajärjestelmään. 
Hälytykset on priorisoitu siten, että kiireelliset hälytykset siirtyvät järjestelmästä 
automaattisesti päivystäjän puhelimeen tekstiviestinä 24/7, muut hälytykset jäävät 
monitorille, josta henkilökuntaa kuittaa ne. Järjestelmä on uusittu vuonna 2010 ja siinä 
yhteydessä on siirrytty jätevedenpumppaamoiden osalta radiomodeemiliikenteeseen. 

Isoja jätevesimääriä laitokselle johdetaan asutuksen lisäksi teollisuudesta. Vuonna 2009 
puhdistamolle johdettu jätevesimäärä oli 1 151 053 m3, eli keskimäärin 3 154 m3/d. 
Puhdistettavaa vesimäärää lisäävät vuotovedet, joiden määrän arvioitiin vuonna 2009 
olevan 230 000 m3/a, eli 20 % koko käsiteltävästä jätevesimäärästä. Laitoksella syntyy 
kuivattua jätevesilietettä 4 000 m3/a. Vuonna 2009 puhdistamolla otettiin vastaan 
sakokaivolietteitä 2 467 m3 ja umpikaivolietettä 4 681 m3. 

Jätevesiliete käsitellään laitoksella rumpukompostorilla ennen aumakompostointia. 
Rumpukompostoreissa lietteeseen sekoitetaan turvetta. Valmista kompostimultaa syntyy 
6 000 m3/v. Kompostimultaa voidaan käyttää peltojen siemenkasvien maanparannus-
aineena sekä puistojen ja pihojen viherrakennukseen. Hyötykasveille kompostia ei 
suositella käytettäväksi. 

Hakemus puhdistamon ympäristöluvan määräysten tarkistamiseksi on jätettävä 
31.10.2014 mennessä. 

3.2.3 Ennusteet  
Jätevesimäärän ennustetaan kasvavan 10 % vuoteen 2030 mennessä (taulukko 11, kuva 
3). Liittyjämäärän on ennustettu kasvavan samassa suhteessa kuin väestömäärän. 
Liittyjämäärä ei sisällä vesiosuuskuntien liittyjämääriä. Vesimäärän kasvuun on 
varauduttava teollisuuden laajentumisen ja haja-asutusalueiden lisääntyvän 
viemäröinnin myötä.  

Taulukko 11. Laskutetun jätevesimäärän ennuste vuosille 2015, 2020, 2025 ja 2030 

 2009 2015 2020 2025 2030 

Asukasmäärä 
(hlö) 

20 964 21 900 22 600 23 200 23 600 

Liittyjämäärä 
(hlö) 

15 800 16 270 16 780 17 210 17 510 

Laskutettu 
jätevesimäärä 
(m3/d) 

2 524 2 599 2 680 2 750 2 797 
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Kuva 3. Jätevesimääräennuste vuosille 2015, 2020, 2025 ja 2030 [m3/d]. 

3.3 Hulevedet  
Hulevesiä ovat kaduilta, pihoilta ja katoilta valuvat sade- ja sulamisvedet. Myös 
kiinteistöjen kuivatusvedet voidaan johtaa hulevesiviemäriin. Hulevesiä ei saa johtaa 
jätevesiviemäriin kuormittamaan jätevedenpuhdistamoa. Käytännössä niin on tehty 
aikaisemmin, joko tietämättömyyden tai hulevesiverkoston puuttumisen vuoksi.  

Siilinjärven kunnan hulevesiverkoston pituus on 86,8 km. Verkostossa on 3 
hulevesipumppaamoa. Hulevesiverkostoon liittyneitä kiinteistöjä ei ole tilastoitu. 

Nykyisen vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitos vastaa hulevesien poisjohtamisesta ja 
käsittelystä hulevesiverkoston toiminta-alueella. Tästä palvelusta laitos voi periä 
asiakkailtaan maksua. Hulevesiviemärin toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön tulee 
liittyä hulevesiverkostoon, ellei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ole kiinteistöä 
tästä velvoitteesta erikseen vapauttanut.  

Rakennettaville ja saneerattaville kaduille suunnitellaan hulevesiverkosto tai hulevesien 
johtaminen ojapainantein, jotta hulevesien hallittu poisjohtaminen mahdollistuu. 
Hulevesiverkoston purkupaikka valitaan siten, että purkualueen vesistöön ei suoraan 
kulkeudu epäpuhtaudet ja ravinteet. Esim. luonnollisilla tai rakennetuilla kosteikoilla 
voidaan ehkäistä haittavaikutusten leviämistä vesistöön.  

Laissa (620/2010) ja asetuksessa (659/2010) tulvariskien hallinnasta on säädetty 
tulvariskien hallinnan suunnittelusta merkittäville tulvariskialueille. Lain mukaan 
rakennettujen alueiden hulevesien hallinnan riskien arviointi ja siihen liittyvä 
suunnittelu tulee pakolliseksi vuonna 2011. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan 
tulvariskien hallintasuunnitelmat. Hulevesitulvien osalta suunnitteluvastuu on kunnalla. 
Hulevesitulvien osalta kunta vastaa tulvariskien hallintasuunnittelutyön organisoinnista 
ja vastaa mahdollisen suunnitelman laatimisesta sekä hyväksyy tulvariskien 
hallintasuunnitelman. Laki edellyttää, että kaikki kunnat suorittavat hulevesitulvien 
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tulvariskien alustavan arvioinnin ja nimeävät mahdolliset merkittävät tulvariskialueet 
22.12.2011.  

Alustava arviointi suoritetaan lähinnä olemassa olevien tietojen perusteella. Jos 
alustavan arvioinnin perusteella kunta toteaa, että alueella on merkittävä tulvariski, 
kunta nimeää alueen merkittäväksi tulvariskialueeksi. Näille alueille on laadittava 
tulvakartat 22.12.2013 mennessä ja tulvariskien hallintasuunnitelmat 22.12.2015 
mennessä. Lain tarkoittama tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen koskee 
nimenomaan merkittäviä tulvia. Muunlaisia tulvia lain suunnittelujärjestelmä ei koske. 
Tavanomaisempiin tulviin varautuminen liittyy kunnan eri sektoreiden normaaliin 
toimintaan. Hulevesien hallinnan suunnitteluun liittyvää asiantuntija-apua antaa ELY-
keskus. 

Tulvariskien alustava arviointi, merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- 
ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin 
kuuden vuoden välein (20 §). 

Siilinjärven kunta on toimittanut Pohjois-Savon ELY-keskukselle 9.4.2010 selvityksen 
hulevesitulvista. Kunnan toimet hulevesitulviin varautumiseksi ovat: 

 Hulevesitulviin on pyritty varautumaan mitoituksilla ja purkautumisreiteillä, 
kunnossapitotoimilla sekä rakentamalla niskaojia  

 Alueiden käytön suunnittelussa hulevedet ja hulevesitulvat otetaan huomioon 
suunnittelemalla jo asemakaavassa niiden purkautumisreitit  

 Rakentamisjärjestyksessä on määrätty asuinrakennuksen lattiapinnan alin 
mahdollinen korkeusasema vesistöön nähden (1.5 m ylävesipinnasta) ja alin 
mahdollinen verkostoon liittymispiste, joka on 10 cm liittymäkaivon kannen 
yläpuolella  

 Valumavesien pidättämistä edistäviä toimenpiteitä on tehty yksittäisissä kohteissa, 
esim. kauppakeskuksissa 

MMM:n asettama vesihuoltolain tarkistamistyöryhmä on ehdottanut loppuraportissaan 
v. 2010 hulevesien osalta seuraavaa: Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien 
viemäröinti tulisi erottaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollosta, ja maankäyttö- ja 
rakennuslaissa kunnalle tulisi säätää velvollisuus huolehtia hulevesien hallinnasta 
asemakaava-alueilla. Vesihuoltolaitos siis vastaisi hulevesien viemäröinnistä toiminta-
aluepäätöksen ja vesihuoltolain mukaisesti, kun taas kokonaisvastuu hulevesien 
hallinnasta ja maanpäällisten rakenteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta olisi kunnalla. 
Vesihuoltolaitoksille tulisi oikeus saada kunnalta kustannuksia vastaava korvaus 
yleisten alueiden hulevesien viemäröinnistä silloin kun laitos tästä huolehtii.  

3.4 Vesihuoltolaitoksen maksut 
Kunnan vesihuoltolaitoksen vuosittaiset käyttökulut katetaan vesi- ja jätevesimaksuilla. 
Vesihuoltolaitoksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Maksujen peruslähtökohtana on 
kustannusvastaavuus ja kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle. Käyttömaksu 
perustuu mitattuun veden määrään.  
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Yksikköhinta muodostuu seuraavasti: 

 käyttökustannukset noin 40 %  
 poistot noin 40 %  
 peruspääoman korko (korkoprosentti 4) noin 20 % 

Liittymismaksu on kerrosalaperusteinen ja perustuu rakennustyypistä riippuen joko 
toteutuvaan tai rakennuspaikalle sallittuun kerrosalaan ja tontin pinta-alaan. 
Liittämistyömaksu perustuu liittämistyöstä kunnalle aiheutuviin keskimääräisiin 
kustannuksiin.  

Taulukoissa 12–18 on esitetty vesihuoltolaitoksen maksut vuonna 2011. 

Taulukko 12. Käyttömaksut (kunnanvaltuusto 18.10.2010) 

 €  Alv 23 %  Yht. €  

Vesi / m3   1,26  0,29  1,55 

Jätevesi / m3   2,07  0,48  2,55 

Yhteensä  3,33  0,77 4,10 

 

Taulukko 13. Käyttömaksut vesiosuuskunnille 

 €  Alv 23 %  Yht. €  

Vesi / m3   0,95  0,22 1,17 

Jätevesi/ m3   1,35   0,31 1,66 

Yhteensä  2,30  0,53 2,83 

 

Taulukko 14. Liittymismaksu asemakaava-alueella 

Omakotitalo  Tontin pinta-ala + rakennusoikeus x 0,85 tai 6 x rakennusoikeus x 0,85  

Rivitalo  4 x rakennettu rakennuskerrosala tai tontin pinta-ala + rakennuskerrosala  

Muut kiinteistöt  3 x rakennettu rakennuskerrosala tai tontin pinta-ala + rakennuskerrosala  

 

Taulukko 15. Liittymismaksu haja-asutusalueella alle 200 m runkolinjasta 

Omakotitalo  vesiliittymä 1 071 €, viemäriliittymä 1 287 € 

Rivitalo  4 x kerrosala  

Muut kiinteistöt  3 x kerrosala  

 

Taulukko 16. Liittymismaksu haja-asutusalueella alle 200 m runkolinjasta: 

Kaikki kiinteistöt vesiliittymä 420,47 €, viemäriliittymä 588,66 € 

 

Taulukko 17. Liittymismaksut 

 €  Alv 23 %  Yht. €  

Vesi 1,19 x maksuperuste  0 1,19 x maksuperuste 

Jätevesi  1,43 x maksuperuste  0 1,43 x maksuperuste 
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Taulukko 18. Liittymismaksut vesiosuuskunnille ja vesiyhtymille 

 €  Alv 23 %  Yht. €  

Vesi 420,47 0  420,47 

Jätevesi  588,66  0  588,66 

 

Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen laatimassa taksarakennemallissa (www.vvy.fi > 
Ohjeet, selvitykset ja mallit > Vesihuoltolaitoksen taksamalli) maksut koostuvat 
liittymismaksusta, perusmaksusta ja käyttömaksusta. Liittymismaksu (jakautuu vesi-, 
jätevesi -ja hulevesimaksuihin) oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Perusmaksu 
määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen ja pinta-alan mukaan tai kuten nykyinen 
perusmaksu eli tonttijohdon/vesimittarin koon mukaan. Käyttömaksu määräytyy 
käytetyn vesimäärän mukaan. Oleellinen ero Siilinjärven vesihuoltolaitoksen nykyisten 
maksujen määräytymisperusteisiin on se, että ehdotettuun taksarakennemalliin sisältyy 
perusmaksu, jota Siilinjärven kunnassa ei ole käytössä. Perusmaksuosuuteen on 
lisättävissä ”alueellinen perusmaksu”, jolla voidaan määrittää rakentamiskustannuksia 
vastaava erisuuruinen maksu toiminta-alueen sisällä eri alueille. Alueelliseen 
perusmaksuun vaikuttavat rakentamiskustannukset, liittyjätiheys, pumppaamoiden 
lukumäärä (mäkisyys) jne.  

Haja-asutusalueiden rakentamiskustannukset liittyjää kohden ovat huomattavasti 
taajama-alueiden rakentamiskustannuksia korkeammat. Siilinjärven kunnan 
vesihuoltolaitos on suunnittelemassa haja-asutusalueille korkeampia taksoja, jotka 
toteutettaisiin em. taksarakennemallin mukaisesti. Lisäksi Siilinjärven kunnassa 
voitaisiin ottaa käyttöön perusmaksu. 

4 VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTA 

4.1 Vesiosuuskunnat  
Siilinjärven kunnan alueella toimii 15 vesiosuuskuntaa (taulukko 19), joista kahdella on 
oma vedenottamo. Pöljän vesiosuuskunnan vedenottamo sijaitsee Kärängänmäen 
pohjavesialueella ja Autiorannan vesiosuuskunnan ottamo Autiorannan pohjavesi-
alueella. Pieksänkosken vesiosuuskunta ostaa vetensä Vuotjärven, Lukkarilan seudun ja 
Pöljän vesiosuuskunnilta, Koillis-Savon Vesi Oy:ltä ja Nilsiän kaupungin 
vesihuoltolaitokselta. Muut vesiosuuskunnat ostavat vetensä Siilinjärven kunnan 
vesihuoltolaitokselta.  

Pöljän, Pohjois-Hamulan, Paasisalon, Kumpusen, Santalannotkon, Kasurilanmäen ja 
Tynnörinen-Jynkänlahden osuuskunnilla on vesijohtoverkoston lisäksi viemäriverkosto. 

Liitteessä 1 on esitetty vesiosuuskuntien vesijohto- ja viemäriverkoston liittyjämäärät 
sekä asiakkailta perimät maksut v. 2009 ja liitteessä 2 kulutustyypin mukaan jaoteltu 
vesimäärä. 
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               Taulukko 19. Siilinjärven kunnan alueella toimivat vesiosuuskunnat vuonna 2009  
 Vesijohdon          

liittyjämäärä 
Viemärin     

liittyjämäärä 

 kiinteistöt 
(kpl) 

asukkaat 
(hlö) 

kiinteistöt 
(kpl) 

asukkaat 
(hlö) 

Vesijohto 
(km) 

Viemäri 
(km) 

Laskutettu 
vesimäärä 

(m3/a) 

Laskutettu 
jätevesimäärä 

(m3/a) 

Autiorannan vesiosuuskunta 
(oma ottamo) 233 582   112  43 750  

Golftien vesiosuuskunta 31 77   3,2  2 161  

Jälänniemen 
vesiosuuskunta 62 154   13,2  8 267  

Jännevirran vesiosuuskunta 250  625   60  28 880  

Kasu-Kokon vesiosuuskunta 22  55   1,6  2 500  

Kasurilanmäen vesihuolto-
osuuskunta 33 83 33 83 1,7 1,9 2 908     2 639 

Kumpusen vesiosuuskunta 176 440 278 696 50,6 52,5 12 316 19 608        

Paasisalon vesiosuuskunta  35 88 35 88 10,6 10,2 1 771 1 771 

Panninniemen 
vesiosuuskunta 7  17   1    

Pieksänkosken 
vesiosuuskunta 

 Siilinjärvi toiminta-alue 

 Kuopio toiminta-alue 

 Nilsiä toiminta-alue 

 Juankoski toiminta-alue 

 
 

       20 
3 

250 
8 
 

 
 

       50 
6 

625 
19 
 

 

 

217,6  78 976  

Pohjois-Hamulan 
vesiosuuskunta 
 Siilinjärvi toiminta-alue 
 Maaninka toiminta-alue 

170 
11 

425 
28 

220 552 

25,9 35,6 12 301 19 709 
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 Vesijohdon          

liittyjämäärä 
Viemärin     

liittyjämäärä 

 kiinteistöt 
(kpl) 

asukkaat 
(hlö) 

kiinteistöt 
(kpl) 

asukkaat 
(hlö) 

Vesijohto 
(km) 

Viemäri 
(km) 

Laskutettu 
vesimäärä 

(m3/a) 

Laskutettu 
jätevesimäärä 

(m3/a) 

Pyylammen vesiosuuskunta  10 25   0,8 0,8 900  

Pöljän vesiosuuskunta (oma 
ottamo) 

 Siilinjärvi toiminta-alue 
 Nilsiä toiminta-alue 

 

 
614 
40 

 
1 535 

99 
222 555 269 40,1 103 264 11 339 

Ranta-Toivala-Uuhimäki 
vesiosuuskunta  88 220   20 20 10 220  

Santalannotkon vesihuolto-
osuuskunta 32 80 32 80 3,6 3,4 2 484 2 429 

Tynnörinen-Jynkänniemi 
vesihuolto-osuuskunta 32 80 32 80 7,2 7,1 2 300 2 200 
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Autiorannan vesiosuuskunta 

Autiorannan vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1987 ja se toimittaa asiakkailleen 
talousvettä. Osuuskunnan toiminta-alue on Siilinjärven kunnan alueella. Autiorannan 
osuuskunnan verkosto on liitetty kirkonkylän ja Toivala-Vuorelan väliseen siirtojohtoon 
yhteyden toimiessa niin ikään varavesilähteenä. Asuinkiinteistöjä toiminta-alueella on 
220 kpl ja kesämökkejä180 kpl.  

Autiorannan vesiosuuskunnan vedenottamo on otettu käyttöön vuonna 1987. 
Vedenottamon vesi otetaan 400 mm siiviläputkikaivosta, jonka läheisyyteen on 
rakennettu vedenkäsittelylaitos. Vedenottamon kapasiteetti on 500 m3/d. Laitoksen 
keskimääräinen vedenkulutus vaihtelee välillä 120–250 m3/d.  

Pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu pohjavesialueen pinta-ala huomioiden 400 
m3/d. Pienillä ottomäärillä (< 150 m3/d) veden laadun on arvioitu pysyvän hyvänä, 
mutta vedenoton suunnittelussa tulee huomioida mahdollinen raudanpoiston tarve. 
Veden käsittelynä on monikerrossuodatus, Magna-Dol-neutralointi ja UV-desinfiointi.  

Autiorannan raakaveden nikkelipitoisuus ylittää STM:n asetuksen 461/2000 
laatuvaatimuksen 20 mg/l. Vedenottamolta verkostoon johdettava vesi täyttää kaikki 
talousvedelle asetetut STM:n laatuvaatimukset, koska vedenkäsittelyyn kuuluva 
neutralointisuodatin poistaa osan nikkelistä. Raakaveden nikkelipitoisuus johtunee 
pohjavesialueen maaperän ominaisuuksista. (Tekstilisäykset nikkelipitoisuudesta on 
tehty 20.12.2011.)  

Golftien vesihuolto-osuuskunta  

Golftien vesihuolto-osuuskunta on perustettu vuonna 1998 ja se toimittaa asiakkailleen 
talousvettä. Vesihuolto-osuuskunta ostaa vetensä Siilinjärven vesihuoltolaitokselta. 
Osuuskunnan keskimääräinen vedenkulutus vaihtelee välillä 5-7 m3/d.  

Jälänniemen vesiosuuskunta 

Jälänniemen vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1989. Vesiosuuskunnan alueelle on 
rakennettu vesijohtoverkostoa. Osuuskunnan toiminta-alue on Siilinjärven kunnan Jälän 
alueella. Osuuskunta ostaa vetensä Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitokselta. Toiminta-
alueella on vesijohtoverkostoon liittymättömiä henkilöitä 30.  

Jännevirran vesiosuuskunta 

Jännevirran vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1991 ja se toimittaa asiakkailleen 
talousvettä. Vesiosuuskunta ostaa vetensä Siilinjärven vesihuoltolaitokselta. 
Osuuskunnan toiminta-alue on Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin Toivala-
Jännevirta-Vehkalampi alueilla. Osuuskunnan keskimääräinen vedenkulutus on noin 80 
m3/d.  

Kasu-Kokon Vesihuolto Oy 

Kasu-Kokon vesiyhtymä on perustettu vuonna 1999 ja se toimittaa asiakkailleen 
talousvettä. Osuuskunnan toiminta-alue on Siilinjärven kunnan alueella.  
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Kasurilanmäen vesihuolto-osuuskunta 

Kasurilanmäen vesihuolto-osuuskunta on perustettu vuonna 1999. Vesihuolto-
osuuskunnan alueelle on rakennettu sekä vesijohto- että viemäriverkostoa. Osuuskunnan 
toiminta-alue on Siilinjärven kunnan Kasurilanmäentien alueella. Osuuskunta ostaa 
vetensä Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitokselta. Toiminta-alueella on sekä vesijohto- 
että viemäriverkostoon liittymättömiä henkilöitä 7.  

Kumpusen vesihuolto-osuuskunta 

Kumpusen vesihuolto-osuuskunta on perustettu vuonna 1990. Vesihuolto-osuuskunnan 
alueelle on rakennettu sekä vesijohto- että viemäriverkostoa. Osuuskunnan toiminta-
alue on Siilinjärven kunnan Kumpusen alueella. Osuuskunta ostaa vetensä Siilinjärven 
kunnan vesihuoltolaitokselta. Toiminta-alueella on vesijohtoverkostoon liittymättömiä 
henkilöitä 120 ja viemäriverkostoon liittymättömiä henkilöitä 45.  

Paasisalon vesihuolto-osuuskunta 

Paasisalon vesihuolto-osuuskunnan alueelle on rakennettu sekä vesijohto- että 
viemäriverkostoa. Osuuskunnan toiminta-alue on Siilinjärven kunnan alueella. 
Osuuskunta ostaa vetensä Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitokselta ja johtaa jätevetensä 
Siilinjärven kunnan verkostoon. Toiminta-alueella on sekä vesijohto- että 
viemäriverkostoon liittymättömiä henkilöitä 40.  

Panninniemen vesiosuuskunta 

Panninniemen vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1986 ja se toimittaa asiakkailleen 
talousvettä. Osuuskunnan toiminta-alue on Siilinjärven kunnan alueella.  

Osuuskunnan jäsenet ovat tehneet liittymissopimuksen Siilinjärven kunnan kanssa ja 
maksavat laskunsa suoraan kunnan vesihuoltolaitokselle. 

Pieksänkosken vesiosuuskunta 

Pieksänkosken vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992. Vesiosuuskunnan alueelle on 
rakennettu vesijohtoverkostoa. Osuuskunnan toiminta-alue on pääasiassa Nilsiän 
kaupungin alueella, mutta osuuskunnan verkostoa on myös Siilinjärven kunnan sekä 
Kuopion ja Juankosken kaupunkien alueilla. Pieksänkosken vesiosuuskunta ostaa 
vetensä Vuotjärven, Lukkarilan seudun ja Pöljän vesiosuuskunnilta, Koillis-Savon Vesi 
Oy:ltä ja Nilsiän kaupungin vesihuoltolaitokselta. Toiminta-alueella on 
vesijohtoverkostoon liittymättömiä henkilöitä 320.  

Verkostoon kuuluu 100 m3:n ylävesisäiliö sekä paineenkorotusasemat Pieksällä, 
Saramäessä, Piekkäälänmäellä ja Kinahmissa. 
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Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta 

Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1994. Vesiosuuskunnan alueelle 
on rakennettu sekä vesijohto- että viemäriverkostoa. Osuuskunnan toiminta-alue on 
Siilinjärven ja Maaningan kuntien alueilla. Osuuskunta ostaa vetensä Siilinjärven 
kunnan vesihuoltolaitokselta ja johtaa jätevetensä Siilinjärven kunnan 
viemäriverkostoon. Toiminta-alueella on vesijohtoverkostoon liittymättömiä henkilöitä 
63 ja viemäriverkostoon liittymättömiä henkilöitä 45.  

Pyylammen vesiyhtiö 

Pyylammen vesiyhtiö on perustettu vuonna 1979 ja se toimittaa asiakkailleen 
talousvettä. Vesihuolto-osuuskunta ostaa vetensä Siilinjärven kunnan 
vesihuoltolaitokselta. Osuuskunnan toiminta-alue on Siilinjärven kunnan Monolantien 
alueella. Keskimääräinen vedenkulutus vuonna 2009 oli 2-3 m3/d.  

Osuuskunnan jäsenet ovat tehneet liittymissopimuksen Siilinjärven kunnan kanssa ja 
maksavat laskunsa suoraan kunnan vesihuoltolaitokselle. 

Pöljän vesiosuuskunta 

Pöljän vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1987. Pöljän vesiosuuskunnan alueelle on 
rakennettu sekä vesijohto- että viemäriverkostoa. Osuuskunnan toiminta-alue on 
Siilinjärven kunnan ja Nilsiän kaupungin alueilla.  

Pöljän osuuskunnan verkosto on liitetty Siilinjärven kunnan verkostoon kirkonkylässä 
yhteyden toimiessa varavesilähteenä. Kirkonkylän ja Pöljän vesiosuuskunnan 
verkostojen liittymäkohdassa on paineenkorotus.  

Pöljän vesiosuuskunnan vedenottamon ottolupa on 500 m3/d ja kapasiteetti 1 000 m3/d. 
Veden käsittelynä on alkalointi raskassoodalla ja UV-desinfiointi. Vedenottamolle on 
tehty vuonna 1987 suoja-aluesuunnitelma, jota ei ole vahvistettu. Vedenottamolla on 
kloorausvalmius. Vedenottamolta verkostoon johdettava vesi täyttää kaikki 
talousvedelle asetetut STM:n laatuvaatimukset.  

Osuuskunta myi v. 2009 vettä Pieksänkosken vesiosuuskunnalle, Ylä-Savon Vedelle ja 
Nilsiän kaupungille yhteensä 2 776 m3 ja osti vettä Siilinjärven kunnan vesihuolto-
laitokselta 11 534 m3. 

Ranta-Toivala-Uuhimäki vesiosuuskunta 

Ranta-Toivala-Uuhimäki vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1996 ja se toimittaa 
asiakkailleen talousvettä. Vesihuolto-osuuskunta ostaa vetensä Kuopion Vedeltä. 
Osuuskunnan toiminta-alue on Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin alueilla. 
Osuuskunnan keskimääräinen vedenkulutus vuonna 2009 oli 28 m3/d.  
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Santalannotkon vesihuolto-osuuskunta 

Santalannotkon vesihuolto-osuuskunta on rekisteröity vuonna 1999 ja se toimittaa 
asiakkailleen talousvettä ja huolehtii jätevesien johtamisesta liitospisteeseen kunnan 
verkostoon ja edelleen Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolle.  

Kasurilanmäen vesiosuuskunnan 25 kiinteistöä johtaa jätevetensä Santalannotkon 
vesihuolto-osuuskunnan viemäriverkoston kautta jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi 
vesijohdolla on yhteys tarvittaessa molempiin osuuskuntiin. 

Toiminta-alueella on vesijohtoverkostoon liittymättömiä henkilöitä 19 ja 
viemäriverkostoon liittymättömiä henkilöitä 12. 

Tynnörinen-Jynkänniemi vesihuolto-osuuskunta 

Tynnörinen-Jynkänniemi vesihuolto-osuuskunta on rekisteröity vuonna 2001 ja se 
toimittaa asiakkailleen talousvettä ja huolehtii jätevesien johtamisesta liitospisteeseen 
kunnan verkostoon ja edelleen jätevedenpuhdistamolle. Osuuskunta ostaa kaiken 
tarvitsemansa veden Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitokselta.  

4.1.1 Pohjavesialueiden riskit ja toimenpidesuositukset 
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry on tekemässä pohjavesien suojelusuunnitelmia 
Siilinjärven kunnan alueella sijaitseville pohjavesialueille.  

Autiorannan pohjavesialueella on todettu mm. seuraavia riskitekijöitä: 

 kiinteistökohtainen jätevesien käsittely 
 pylväsmuuntamo 

Kärängänmäki pohjavesialueella on todettu seuraavia riskitekijöitä: 

 öljysäiliöt 
 tienhoito- ja liukkaudentorjunta-aineet, vaarallisten aineiden kuljetukset 
 maa-ainesten otto 
 peltoviljely ja metsän hoito, eläinsuojat 
 pilaantuneet ja mahdollisesti pilaantuneet alueet 
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5 VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 

5.1 Painopisteet ja tavoitteet 
Siilinjärven kunnassa vesihuoltoa kehitetään osana kunnan yleistä toimintastrategiaa 
kestävän kehityksen ja puhtaan asuinympäristön näkökulmasta. Kunnan vesihuollon 
tavoitteita ovat talousveden hyvän laadun ja riittävyyden sekä varaveden saannin 
turvaaminen, taajamatyyppisten haja-asutusalueiden liittäminen keskitetyn viemäröinnin 
piiriin, jätevesien käsittelyn tehostaminen valtioneuvoston hyväksymän Vesiensuojelun 
suuntaviivat vuoteen 2015 –periaatepäätöksen ja valtioneuvoston  Vuoksen 
vesienhoitoalueen suojelusuunnitelman mukaiseksi sekä verkostovuotojen 
vähentäminen.  

Vesihuollon painopisteet ovat:  

1. Raaka- ja talousveden hankinnan turvaaminen    
2. Talousveden jakelun turvaaminen  
3. Viemäriverkoston toiminnan turvaaminen  
4. Kestävän vesihuollon järjestäminen  
5. Vesihuoltolaitosten kestävän talouden turvaaminen  
6. Yhteistyön laajentaminen  
7. Häiriö- ja erityistilanteisiin varautuminen  

Painopisteet, niitä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet aikatauluineen ovat liitteessä 3. 

5.2 Jatkotoimenpiteet vedenottamoiden alueella 
Vedenottoalueiden suojelu toteutetaan käytännössä kaavamääräyksillä, 
lupamääräyksillä, ympäristönsuojelumääräyksillä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmien ja 
pohjavesien suojelusuunnitelmien avulla. Em. määräyksillä ja ohjeilla on alueen käyttöä 
ohjattava siten, että pohjaveden merkittävää pilaantumisvaaraa aiheuttavia toimintoja ei 
sallita alueella ja vähäistä haittaa aiheuttaville toiminnoille asetetaan sellaiset 
toimintaehdot, että riski minimoituu.  

5.3 Verkostojen tarvealueet 
Verkostojen tarvealueet ovat alueita, joille verkostojen rakentaminen on tarpeen joko 
ympäristöllisistä, terveydellisistä, asukasmääriin perustuvista tai kustannussyistä 
johtuen. Tarvealueisiin ei sisälly asema-kaava-alueet, joiden vesihuolto on kiinteä osa 
kunnan tehtävänä olevaa kaavan toteuttamista. Nykyisen ja mahdollisen 
yhdyskuntarakenteen kehittymisen perusteella arvioidut Siilinjärven kunnan 
vesihuoltoverkostojen tarvealueet on esitetty liitteen 4 taulukossa ja liitteenä olevalla 
kartalla 16WWE0916.101. 
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5.4 Rahoituksen ja tukemisen periaatteet    
Siilinjärven kunta jatkaa vesiosuuskuntien avustamista suunnittelua ja rakentamista 
koskevissa hankkeissa. Toteutuneista suunnittelukustannuksista korvataan 70 % (alv 0 
%), hyväksytyistä todellisista rakentamiskustannuksista 30 % (alv 0 %).     

Lisäksi kunta avustaa edelleen runkovesijohtoon liittyviä johtomateriaalin osalta. 
Talouksia, jotka ottavat veden kunnan vesijohtoverkostosta tai liittyvät kunnan 
viemäriverkostoon kunta avustaa siten, että kunta vastaa johtomateriaalikustannuksista 
talolinjan osalta enintään 1000 metriin saakka.    

Kunnan vesihuoltoa koskevasta avustusmenettelystä päättää kunnanvaltuusto.   

Lain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan 
kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset.  Maksuihin saa sisältyä enintään 
kohtuullinen tuotto pääomalle. 

5.5 Vesiosuuskuntien ja -yhtymien kehittämistarpeet 
Vesiosuuskuntien ja -yhtymien nykytilaa selvitettiin kehittämissuunnitelman yhteydessä 
tehdyllä kyselyllä. Tulosten perusteella vesiosuuskuntien ja -yhtymien suurimmat 
haasteet liittyvät ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen ja erityistilanteisiin 
varautumiseen. Kyselyn tulokset on koottu erilliseen raporttiin. Vesiosuuskuntien ja      
–yhtyminen kehittämistarpeita ovat:  

 Vesiosuuskuntien ja -yhtymien keskinäinen yhdistäminen suuremmiksi 
yksiköiksi. Tämä on tarkoituksenmukaista hallinnon, teknisen hoidon, huollon 
ja ylläpidon kannalta. Yhdistymisten kautta edellytykset toimintavarmalle ja 
taloudellisesti kestävälle toiminnalle paranevat. Yhdistämistä varten tarvitaan 
toimintamalleja ja ohjeistusta, joita kunnat voivat osuuskunnille tarjota. 

 Osuuskuntien johdossa olevien henkilöiden koulutustarpeiden kartoitus esim. 
haastattelututkimuksella. 

6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Tähän Siilinjärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan on koottu kunnan 
vesihuollon painopisteet ja tavoitteet sekä esitetty suunnitteilla olevat vesihuollon 
hankkeet ja vesihuollon järjestämiseen liittyvät kehittämistarpeet. Suunnitelma toimii 
pohjana toimintavarman vesihuollon järjestämiselle. Kokonaisuutena hyvin toimiva 
vesihuolto on kunnan asukkaiden terveyden, kunnan talouden ja imagon kannalta 
tärkeää. 

Siilinjärven kunnassa pohjavesialueiden suojelu on keskeisessä asemassa, sillä koko 
kunnan vesihuolto perustuu pohjavesien käyttöön raakaveden lähteenä. Savo-Karjalan 
Vesiensuojeluyhdistys ry:n laatimassa pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa 
esitettyjen ja tähän suunnitelmaan koottujen kehittämistarpeiden toteutuksella voidaan 
ehkäistä pohjavesien pilaantumista ja siten turvata kuntalaisille korkealaatuisen 
talousveden saatavuus. 
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Vesiosuuskunnilla on Siilinjärven kunnassa merkittävä rooli vesihuollon 
järjestämisessä. Osuuskuntatoimintaan liittyviä haasteita sekä kunnan ja osuuskuntien 
välisiä yhteistyömahdollisuuksia on tarkasteltu erillisessä tämän suunnitelmatyön 
yhteydessä laaditussa raportissa. Vesihuoltolainsäädännön uudistuksista ja 
osuuskuntatoimintaan liittyvistä haasteista (kuten ammattitaitoisen henkilöstön 
saatavuus, taloudellisen tilan seuranta, sukupolvenvaihdokset jne.) johtuen raportissa on 
ehdotettu yhtymien ja osuuskuntien yhdistämistä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. 
Vesiosuuskuntien ja -yhtymien keskinäinen yhdistäminen suuremmiksi yksiköiksi voi 
olla tarkoituksenmukaista hallinnon, teknisen hoidon ja ylläpidon kannalta. 
Yhdistymisten kautta edellytykset toimintavarmalle ja taloudellisesti kestävälle 
toiminnalle paranevat.  

Siilinjärven kunnan vesihuoltoverkostojen kunto on kohtuullisen hyvä. Verkostojen 
rakentamisessa ollaan siirtymässä uusinvestointien aikakaudesta saneerausinvestointien 
aikakauteen. Kehittämissuunnitelmassa on esitetty verkostosaneerausten jatkamista 
vuosittain, jotta vältytään saneerausvelan muodostumiselta ja verkostojen toiminnan 
tason heikentymiseltä.  

Siilinjärven ja Maaningan kuntien yhteishankkeena toteutettava ns. verkostolaskenta eli 
vesihuoltoverkostojen kapasiteettitarpeen määrittäminen edesauttaa verkostojen 
tarkoituksenmukaista suunnittelua. Esim. saneerausten yhteydessä voidaan tarkastelun 
avulla tarvittaessa muuttaa putkikokoa. 

Siilinjärven kunnassa on tehty vesihuollon osalta yhteistyötä naapurikuntien kanssa jo 
pitkään ja tulevaisuudessa yhteistyötä on tarkoitus entisestään vahvistaa. Tämä takaa 
vesihuollon kokonaisvaltaisen suunnittelun ilman, että kuntarajat toimivat esteenä 
tarkoituksenmukaiselle toiminnalle. 

Laitosinvestoinneista merkittävimmät suunnitelmat liittyvät Jynkänniemen 
jätevedenpuhdistamon sekä Varpaniemen vedenottamon saneeraukseen. Edellisellä 
pyritään ympäristön suojeluun ja jälkimmäisellä riskialueilla sijaitsevista ottamoista 
luopumiseen.  

Kehittämissuunnitelmassa on esitetty Siilinjärven kunnan vesihuoltoverkostojen 
tarvealueet. Tarvealueet ovat alueita, joille verkostojen rakentaminen on tarpeen joko 
ympäristöllisistä, terveydellisistä, asukasmääriin perustuvista tai kustannussyistä 
johtuen. Siilinjärven kunnan vesihuollon tarvealueet on esitetty erillisellä kartalla 
16WWE0916.101. Tarvealueiden määrittäminen edesauttaa vesihuollon suunnittelua 
nykyisten verkostojen ulkopuolisilla alueilla ja erityisesti haja-asutusalueiden 
jätevesienkäsittelyn saattamista asetuksen edellyttämälle tasolle. 
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7 JATKOTOIMET JA TOTEUTUKSEN SEURANTA 
Kehittämissuunnitelman valmistumisesta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla ja 
Internet-sivuilla. Suunnitelma asetetaan nähtäville. Kuntalaisille, vesiosuuskunnille, 
kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisille, Pohjois-Savon 
pelastuslaitokselle sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselle varataan tilaisuus ottaa kantaa 
suunnitelmaan. Suunnitelmaa esitellään paikallisissa lehdissä ja tarvittaessa järjestetään 
infotilaisuus. Palautteen perusteella kehittämissuunnitelmaan tehdään tarvittavat 
muutokset ja suunnitelma saatetaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Saatu palaute 
huomioidaan viimeistellyssä suunnitelmassa mahdollisuuksien mukaan. Suunnitelman 
toteutuksesta vastaa Siilinjärven kunnan tekniset palvelut.  

Tekniset palvelut arvioi kehittämissuunnitelman päivitystarpeen valtuustokausittain (4 
vuoden välein) ja tekee/teettää tarvittavat päivitykset. 
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Vesiosuuskuntien asiakkailta perimät maksut v. 2009 

 Liittymis-
maksu, 
vesijohto 
(omakoti-
talo)  

[€] 

Perusmaksu 
vedestä 
(omakoti-
talo) 

[ €/v] 

Käyttö-
maksu 
vedestä   

[€/m3] 

Liittymis-
maksu, 
jätevesi 
(omakoti-
talo)  

[€] 

Perusmaksu 
jätevedestä 
(omakotitalo) 

[ €/v] 

Käyttömaksu 
jätevedestä   

[€/m3] 

Autiorannan vesiosuuskunta (oma ottamo) 10 350 61 0,31    

Golftien vesiosuuskunta 1 800 30 1,00    

Jälänniemen vesiosuuskunta 3 200 -- 1,35    

Jännevirran vesiosuuskunta 5 000 40 1,25    

Kasu-Kokon vesiosuuskunta 1 000 19 1,55    

Kasurilanmäen vesihuolto-osuuskunta 2 074  1,12 2 074  1,79 

Kumpusen vesiosuuskunta 3 000  1,38 8 500  2,53 

Paasisalon vesiosuuskunta  3 900 120 1,38 3 900 120 2,53 

Panninniemen vesiosuuskunta Osuuskunnan jäsenet ovat tehneet liittymissopimuksen Siilinjärven kuntaan ja maksavat 
laskunsa suoraan kunnan vesihuoltolaitokselle. 

Pieksänkosken vesiosuuskunta 

 Siilinjärvi toiminta-alue 
 Kuopio toiminta-alue 
 Nilsiä toiminta-alue 
 Juankoski toiminta-alue 

4 200 

kerrostalo: 
8 400 

100 

kerrostalo:  
100 

0,67    

Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta 
 Siilinjärvi toiminta-alue 
 Maaninka toiminta-alue 

2 200 72 1,27 10 800 108 2,67 

Pyylammen vesiyhtiö Osuuskunnan jäsenet ovat tehneet liittymissopimuksen Siilinjärven kuntaan ja maksavat 
laskunsa suoraan kunnan vesihuoltolaitokselle. 

Pöljän vesiosuuskunta (oma ottamo) 
 Siilinjärvi toiminta-alue 
 Nilsiä toiminta-alue 

5 700 64 0,91 7 300 70 2,44 

Ranta-Toivala-Uuhimäki vesiosuuskunta  3 000 30 1,00    

Santalannotkon vesihuolto-osuuskunta 1 920 16 1,06 3 589 32 1,77 

Tynnörinen-Jynkänniemi vesihuolto-
osuuskunta 7 200  1,38 7 260 124 2,53 
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Vesiosuuskuntien kulutustyypin mukaan jaoteltu vesimäärä v. 2009 

Kulutustyypin mukaan jaoteltu vesimäärä [m3]  

kotitalou-
det maatalous elintarvike

teollisuus 
muu 

teollisuus 

muu 
laskutettu 

vesi 

matkai-
lu 

laskutta-
maton vesi 

Autiorannan vesiosuuskunta (oma 
ottamo) 13 047 30 443 260     

Golftien vesiosuuskunta        

Jälänniemen vesiosuuskunta 4 967 3 300      

Jännevirran vesiosuuskunta        

Kasu-Kokon vesiosuuskunta        

Kasurilanmäen vesihuolto-
osuuskunta 2 468      440 

Kumpusen vesiosuuskunta 10 500      1 816 

Paasisalon vesiosuuskunta         

Panninniemen vesiosuuskunta        

Pieksänkosken vesiosuuskunta 20 476 54 468  500 2 032 2 500  

Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta  8 101 4 200      

Pyylammen vesiyhtiö . 

 
      

Pöljän vesiosuuskunta (oma ottamo) 78 039 26 587     7 400 

Ranta-Toivala-Uuhimäki 
vesiosuuskunta         

Santalannotkon vesihuolto-
osuuskunta 2 365      119 

Tynnörinen-Jynkänniemi 
vesihuolto-osuuskunta        
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* TA = Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue, HA = Haja-asutusalue. 

 

Siilinjärven kunnan vesihuollon painopisteet, kehittämistarpeet ja toimenpiteet  

Painopiste Tavoite Toimenpide Aikataulu Kustannus-
arvio 

Alue* 

 

Suojelusuunnitelmien laatiminen ja 
hyväksyminen  2011–  TA, HA 

Raakaveden hankinnan turvaaminen Pohjavesialueiden suojelu Suojelusuunnitelmaan kirjattujen 
toimenpiteiden toteuttaminen, muun muassa 
pohjavesialueella sijaitsevien 
viemärijärjestelmien uusiminen 

vuosittain  TA, HA 

Vedenottamoiden ja verkostojen 
turvallisuustason lisääminen Turvallisuusselvitysten laadinta 2012  TA, HA 

Veden riittävyyden turvaaminen 
Siilinjärven kirkonkylän 
vesijohtoverkoston painepiirissä 

 

Maaningan Varpaniemen vedenottamon 
saneeraus, kapasiteetin kasvattaminen ja 
runkovesijohdon rakentaminen vedenottamolta 
Siilinjärven Harjamäelle /  
Uuden vedenottamon rakentaminen 
Maaningan Varpaniemelle ja runkovesijohdon 
rakentaminen vedenottamolta Siilinjärven 
Harjamäelle 
 

2013–2016 1,5 milj.€ TA, HA 
Talousveden hankinnan 
turvaaminen 

Hulevesien hallinta Hulevesitulvaselvitykset 2011-  TA, HA 

Kapasiteettitarpeiden selvitys Verkostolaskelmat Maaninka ja Siilinjärvi 
(kapasiteetin määrittely) 2012 0,05 milj.€ TA 

Vesijohdon rakentaminen välille Jälänniemen 
vedenottamo – Viitonen  2018–2019 0,5 milj.€ TA 

Vedenottamoiden verkostojen 
yhdistäminen Yhdysvesijohdon rakentaminen Jänneniemen 

vedenottamolta  2020–2021 1,5 milj.€ TA 
Talousveden jakelun turvaaminen 

Toimintakunnon ylläpito 
(saneerausvelan ehkäisy) 

Verkostosaneeraukset ja huolto, mm. 
huuhtelut vuosittain 0,2–0,6 milj. TA, HA 
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* TA = Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue, HA = Haja-asutusalue. 

 

Painopiste Tavoite Toimenpide Aikataulu Kustannus-
arvio  

Alue* 

 

Toimintakunnon ylläpito 
(saneerausvelan ehkäisy) 

Paineviemärin uusiminen välillä 
jokipumppaamo - keskuspumppaamo - 
Jynkänniemen jätevedenpuhdistamo 

2011–2012 1,6 milj.€ TA 

 Verkostosaneeraukset vuosittain  TA, HA 

Viemäriverkoston toiminnan 
turvaaminen 

Hulevesitulvien hallinta Hulevesitulvaselvitykset 2011-  TA, HA 
Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen 
toiminta-alueiden määrittely / uudelleen 
arviointi 

Viemäriverkostojen tarvealueiden määrittely 2011  TA, HA 

 Hajajätevesiasetusta koskeva tiedottaminen ja 
neuvonta 2011–2016  HA 

Vesihuoltoverkostot välille Jynkänniemen 
jätevedenpuhdistamo – Kuuslahti – Pajulahti 2012–2013 1,8 milj.€ TA 

Viemäriverkoston rakentaminen 
Karjalanharjunniemen - Ranta-Toivalan – 
Uuhimäen alueelle (vesiosuuskunta) 

2012  HA 

Viemäriverkoston rakentaminen Kuuslahteen 
(vesiosuuskunnat, Nilsiän kaupunki) 2012–2014  HA 

Vesihuoltoverkostojen rakentaminen 
toiminta-alueille ja toiminta-alueiksi 
suunnitelluille alueille 

Viemäriverkoston täydennysrakentaminen 
Hamulassa ja Koivusaaressa (vesiosuuskunta) vuosittain 50 000 € HA 

Jätevedenpuhdistamon toiminnan 
ympäristöluvanmukaisuudesta 
huolehtiminen 
 

Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon 
saneeraus mukaan lukien purkuputken 
uusiminen 

2015–2017 2 milj.€ TA 

Vesihuollon suunnitelmallinen 
kehittäminen 
 

Yleiskaavan laatiminen 2011–2016    

Jätevedenpumppaamoiden ylivuotojen 
ehkäisytoimien toteutus riskinarviointiin 
perustuen  

2012-  TA, HA 

Kestävän vesihuollon järjestäminen 

Jäteveden aiheuttamien terveys-, 
ympäristö- ja viihtyisyyshaittojen 
ehkäiseminen 
 Viemäriverkostojen ja –pumppaamoiden 

hajuhaittojen kartoitus ja eliminointi   TA, HA 
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* TA = Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue, HA = Haja-asutusalue. 

 

Painopiste Tavoite Toimenpide Aikataulu Kustannus-
arvio  

Alue* 

 

Vesiosuuskuntien verkostojen 
rakentamisen laadun hallinta 

Vesiosuuskuntien vesihuoltotyömaiden 
valvonnan järjestäminen 2012–   HA 

Kestävän vesihuollon järjestäminen  
Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi 
myös tulevaisuudessa Jatkuva koulutus, oppisopimuskoulutus   

TA, HA 
 

Vesihuoltolaitosten kestävän 
talouden turvaaminen 

Taksarakennemallin ja taksatasojen 
uudelleen arviointi, aiheuttamis-
periaatteen noudattaminen maksuissa 

Perusmaksun käyttöönotto, liittymismaksujen 
määräytymisperusteiden tarkistus 2012–2013  

TA, HA 
 

Paikallisen ja alueellisen, 
kuntarajoista riippumattoman 
vesihuollon yhteistyön laajentaminen 

Käyttöomaisuuden hallinnan 
lisääminen ja tarkoituksenmukaisten 
saneerausohjelmien laatiminen 

Vesihuoltolaitosten verkostotietojen koonti 
yhteen sähköiseen järjestelmään  2012-  TA, HA 

Vesihuoltolaitosten erityis- / 
poikkeustilanteisiin varautuminen ja 
valmiuden ylläpito 

Vesihuoltolaitosten valmiussuunnitelmien 
laatiminen/päivittäminen ja vesihuoltolaitosten 
yhteisten koulutus- ja harjoitustilaisuuksien 
järjestäminen 
 

2012-  TA, HA 

Kirkonkylän ylävesisäiliötilavuuden 
laajentaminen  2025 1,2 milj.€ TA 

Riittävän säiliötilavuuden 
varmistaminen Toivalan alavesisäiliön laajennus 2016 0,6 milj. € TA 

Vesihuoltolaitosten häiriö- ja 
erityistilanteisiin varautuminen, 
laajavaikutteisten tilanteiden 
torjuminen 

Sähkökatkoksiin varautuminen Varavoimakoneiden täydennyshankinnat 2012–2014 50 000 € TA 
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Siilinjärven kunnan vesihuoltoverkostojen tarvealueet   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Peruste  
Alue Verkosto Asukas-

tihentymä Terveydellinen Ympäristöllinen Muu peruste Toteuttajataho Toteutus-
vuosi 

1 Karjalanharjunniemi viemäri X 
 

vesistö 
 

vesiosuuskunta 

2 Kuuslahti - Pajulahti viemäri  

 

vesistö 

 kaupungin/kunnan 
vesihuoltolaitos 
runkolinjat, 
vesiosuuskunta muut 

2014 

3 Golftie viemäri X  kunnan vesihuoltolaitos 2015 

4 Räimäntien varsi viemäri X 

Harjamäki-Kasurila pohjavesialue, 
vesistö  vesiosuuskunta tai 

vesihuoltolaitos 2016 

5 Kasurilanmäki viemäri X    vesiosuuskunta 2017 

6 Jälänniemi viemäri 
  

Jälänniemen pohjavesialue, vesistö 
 

vesiosuuskunta tai 
kunnan vesihuoltolaitos 2018 

7 Kalliolahti vesijohto 
ja viemäri 

 vesistö, 
Jälänniemen vedenottamo 

Tarve ja rajaus 
selvitetään 

yleiskaavatyössä 
kunnan vesihuoltolaitos 2019–2020 


