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1. Vesihuollon nykytila
1.1 Vesihuoltolaitoksen toiminta
1.1.1 Vesijohtoon liittyneet taloudet ja kulutusmäärien kehitys
Simpeleen vesilaitoksen verkostoon oli liittynyt vuonna 2007 617 taloutta. Vuoden
2008 aikana toteutettujen verkoston täydentämisrakentamisen seurauksena
vuoden 2008 lopussa liittyneitä talouksia on 626.
Asemanseudun vesilaitoksen verkostoon oli liittynyt v. 2007 102 taloutta.
Vaahertien kiinteistöjen liittämisen jälkeen vuoden 2008 lopussa liittyneitä
talouksia on 106.
Miltei kaikki asumiskäytössä olevat toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on
liitetty vesihuoltolaitoksen verkostoon vuoden 2008 loppuun mennessä. Viidellä
kiinteistöllä vesijohtoverkostoon liittymisvelvoitetta ei ole vielä ratkaistu,
kymmenelle kiinteistölle on myönnetty vapautus liittymisvelvollisuudesta.
Vesihuoltolaitoksen myymien vesimäärien kehitys aikavälillä 2002 – 2007 on
kuvattu laitoskohtaisesti diagrammein, joista ilmenee veden käytön tasainen
väheneminen.
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1.1.2 Viemäriin liittyneet taloudet ja jätevesimäärien kehitys
Simpeleen viemärilaitoksen verkostoon oli liittynyt vuonna 2007 582 taloutta.
Vuoden 2008 aikana toteutettujen verkoston täydentämisrakentamisen
seurauksena vuoden 2008 lopussa liittyneitä talouksia on 598.
Asemanseudun vesilaitoksen verkostoon oli liittynyt vuonna 2007 90 taloutta.
Vaahertien kiinteistöjen liittämisen jälkeen vuoden 2008 lopussa liittyneitä
talouksia on 94.
Viemärilaitoksen vastaanottamien ja laskutettujen jätevesimäärien kehitys
aikavälillä 2002 – 2007 on kuvattu laitoskohtaisesti diagrammein, joista ilmenee
laskutetun jätevesimäärän kehitys. Diagrammista ilmenevät hävikkinä
viemäriverkostoon päätyvät ns. hulevedet eli sadevedet ja perustusten
kuivatusvedet, jotka on johdettu jätevesiviemäriin. Simpeleen
jätevedenpuhdistamolla suurenevat hulevesimäärät vaikeuttavat jäteveden
puhdistamista laimentamalla puhdistettavaa nestettä. Lisäksi käsittely- ja
pumppaamiskustannukset kasvavat.
Asemanseudulla kaikki viemäriverkostoon joutuva jätevesi pumpataan
Ruokolahden kautta Imatran jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi.
Ruokolahden kunta perii käsittelymaksun sinne pumpatun jätevesimäärän
mukaan, eli kunta maksaa sadevesien tarpeettomasta puhdistamisesta.
Simpeleen jätevedenpuhdistamolle johdettava jätevesimäärä tulee lisääntymään
Raviradanseudun vesihuolto-osuuskunnan ja Laikon seudun vesihuoltoosuuskunnan viemäröintihankkeiden valmistuttua vuoden 2009 aikana.
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1.2 Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamo
Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamo käsittää aktiivilietemetelmään perustuvan
jätevedenpuhdistamon, jossa fosfori saostetaan rinnakkaissaostuksella, sekä
kompoistointilaitoksen. Viemärilaitokselle johdetaan noin 2100 asukkaan
jätevedet sekä tuodaan puhdistettavaksi haja-asutusalueiden sako- ja
umpikaivolietteet.
Puhdistamo on mitoitettu 1400 m3/ d virtaamalle ja 2400 asukasvasteluvulle.
Rautjärven kunnan tulee tehdä hakemus Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon
lupamääräysten tarkistamiseksi 31.3.2009 mennessä.
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1.3 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet
Vesihuoltolaitoksille on määritetty vesihuoltolain edellyttämät toiminta-alueet
8.11.2004.
1.3.1 Simpeleen vesilaitoksen toiminta-alue
Simpeleen vesilaitoksen toiminta-alue kattaa Simpeleen asemakaava-alueen ja
Raviradan asemakaava-alueen sekä Sorsamäen, Änkilän ja Lavasuon.
Aluerajaus käy ilmi oheisesta kartasta. (Liite 1)
1.3.2 Simpeleen viemärilaitoksen toiminta-alue
Simpeleen viemärilaitoksen toiminta-alue kattaa Simpeleen asemakaava-alueen
ja Raviradan asemakaava-alueen sekä Änkilänmäen asemakaava-alueen ja
lavasuon viemäröidyt alueet. Ohessa on kartta toiminta-aluerajauksesta. (Liite 2).
1.3.3 Asemanseudun vesilaitoksen toiminta-alue
Asemanseudun vesilaitoksen toiminta-alue kattaa Asemanseudun asemakaavaalueen ja lisäksi Rautjärven tien alkupään kiinteistöt sekä Tulilammen etelärannan
kiinteistöt. Ohessa on kartta toiminta-aluerajauksesta. (Liite 3)
1.3.4 Asemanseudun viemärilaitoksen toiminta-alue
Asemanseudun viemärilaitoksen toiminta-alue kattaa Asemanseudun
asemakaava-alueen. Ohessa on kartta toiminta-aluerajauksesta. (Liite 4)
1.4 Asemanseudun yhdysvesijohto ja viemäri
Rautjärven Asemanseudulta Ruokolahdelle on rakennettu vesijohto ja
paineviemäri, joiden läheisyyteen ei ole muodostettu toiminta-aluetta.
Vesihuoltolinjojen lähellä sijaitsevat kiinteistöt voivat liittyä viemäriin omalla
kiinteistökohtaisella jätevedenpumppaamolla. Yhdysvesijohtoa käytetään vain
tarvittaessa, joten vesijohdossa seisoo vanhaa vettä. Yhtään liittymää ei ole
rakennettu vesijohtoon eikä viemäriin.
1.5 Vesihuolto-osuuskunnat
Kaljusenkylän vesiosuuskunta
Vesijohto on rakennettu Kaljusenkylän ja Pitkäjärven kylien alueelle
vuonna 2002.
Vesijohdon liitoskohta on Merosenrannan vedenottamon lähellä.
Vedenkulutus vuonna 2007 oli 3424 m3/ vuosi, eli 9,4 m3/ vrk.
Vesijohdon piirissä on liittynyt n. 70 henkilöä.
Vesiosuuskunnalle ei ole määritelty toiminta-aluetta.
Verkostokartta on liitteenä 5. (Liite 5)
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Rautjärven vesihuolto-osuuskunta
Vesijohto- ja viemäri on rakennettu Rautjärven kirkon seudulle ja Viimolaan
vuonna 2003.
Veden kulutus vuonna 2007 oli 1359 m3/vuosi, eli 3,72 m3
Jätevettä osuuskunnalta tuli kunnan verkostoon vuonna 2007 1855
m3/vuosi, eli 5,08 m3/vrk.
Osuuskunnan vesihuoltoverkoston piirissä on noin 60 henkilöä.
Osuuskunnalle on hyväksytty toiminta-alue 28.4.2008 Rautjärven
kunnanvaltuustossa. (Liite 6)
Raviradanseudun vesihuolto-osuuskunta
Verkosto valmistuu vuoden 2009 alussa, verkosto liitteellä 5. (Liite )
Veden kulutus vuonna 2007 oli 1712 m 3/vuosi, eli 4,7 m3/vrk.
Jätevesimäärä tulee olemaan samaa suuruusluokkaa kuin veden kulutus.
Viemäröinnin ja vesijohdon piirissä on 25 taloutta ja noin 50 henkilöä.
Vesihuolto-osuuskunnalle ei ole hyväksyttyä toiminta-aluetta.
Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta
Verkosto valmistuu vuoden 2009 aikana, verkostokartta liitteenä 7. (Liite 7)
Verkostoon liittyy ensivaiheessa noin 60 kiinteistöä
Käyttövesi otetaan Laikossa sijaitsevalta Artic Freshwatervedenpakkaamon vedenottamolta.
Viemärivettä osuuskunnasta johdetaan Simpeleen Vihvilänsuon
jätevedenpuhdistamolle arviolta 20 m3/vrk.
1.6 Haja-asutusalueet
Haja-asutusalueen kiinteistöistä alle 10 %:lla on käytössä asetuksen
vaatimukset täyttävä jätevedenkäsittelyjärjestelmä. Lopuilla on käytössään
saostuskaivot, joista jätevesi johdetaan ojaan tai imeytetään maahan.
Vuoteen 2014 mennessä jokaisella käytössä olevalla asuinkiinteistöllä, joka
sijaitsee viemäriverkoston ulkopuolella, tulee olla haja-asutuksen jätevesien
käsittelyvaatimukset täyttävä jätevesien puhdistusjärjestelmä.
(Valtioneuvoston asetus 542/2003 talousjätevesien käsittelystä
vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla).

2. Vesihuollon ongelma-alueet
2.1 Pohjavesialueet ja pohjaveden pilaantumisen ehkäiseminen
Useamman kiinteistön muodostamat kiinteistökeskittymät, jotka sijaitsevat I- ja IIluokan pohjavesialueella, muodostavat pohjaveden pilaantumisriskin. Tällaisia
alueita ovat:
Revonhaudan alue, Simpele I-luokka
Kankaan alue, Simpele I-luokka
Tulilammen etelärannalla sijaitsevat kiinteistöt, Tulilampi I-luokka
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Sorsamäenalue, Änkilä II-luokka
Entisen Änkilän koulun ympäristö, Änkilä II-luokka
Lahnasentien varren kiinteistöt, Änkilä II-luokka, muodostumisalue
Pohjavesialuekartta on liitteenä 8. (Liite 8)
2.2 Käyttöveden saatavuus- ja laatuongelmat kiinteistöillä
Joillakin alueilla on ollut ongelmia kaivoveden riittävyyden suhteen vähäsateisina
vuosina. Peltoalueiden lähellä sijaitsevilla kiinteistöillä on kaivovesi sisältänyt
kohonneita nitraatti ja nitriittipitoisuuksia. Myös veden hygieenisessä laadussa on
ollut ongelmia joillakin kiinteistöillä. Ongelmien ratkaisemiseksi nämä kiinteistöt
tulee liittää lähellä sijaitsevan vesihuoltolaitoksen verkostoon tai muodostaa
alueelle vesihuolto-osuuskunta. Tällaisia alueita ovat:
Miettilän kylä
Niska-Pietilä
Kangaskoskentien varsi
Lahnasentien varsi
Entisen Änkilän koulun ympäristö
Änkilä - Koskenkulma alue
Pitkäjärventien varsi

3. Tavoitteet vesihuollon turvaamiseksi
Tavoitteena on:
-

Taata yleiset laatuvaatimukset täyttävän ja määrältään riittävän talousveden
saanti yleis- ja asemakaava alueilla sekä kyläalueilla laajentamalla
vesihuoltolaitosten toiminta-alueita tai tukemalla yhteisiä vesihuoltohankkeita.

-

Järjestää keskitetty jäteveden käsittely niille alueille, jotka sijaitsevat I – ja IIluokan pohjavesialueilla, tai alueilla joilla on asutuksen keskittymisen vuoksi
ympäristön pilaantumisvaaraa. Keskitetyllä jätevedenkäsittelyllä ehkäistään
pohja- ja pintavesien tilan heikkenemistä sekä vähennetään jätevesistä
aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Keskitetty jätevedenkäsittely järjestetään
joko laajentamalla vesihuoltolaitosten toiminta-alueita tai tukemalla yhteisiä
vesihuoltohankkeita.

Kiinteistöjen vesihuolto-ongelmien ratkaisemiseksi on laadittu yhteisten
hankkeiden toteuttamisaikataulu, joka noudattaa vuonna 2003 hyväksytyn
Rautjärven vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpide-ehdotuksia.

4. Yhteisten hankkeiden toteuttamisaikataulu
2009
Laikko
vesihuolto-osuuskunta valmistuu
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Talousarviossa on varattu 130 000 € kiinteistökohtaisiin avustuksiin.
Raviradan vesihuolto-osuuskunnan viemäriverkosto
Talousarviossa on varattu 20 000 € kiinteistökohtaisiin avustuksiin.
2010
Kangaskoskentien varsi (Jokelantie 90, vedenlaatu!)
Vesijohdon ja viemärin rakentaminen ja alueen liittäminen kunnan
verkostoon.
Simpeleen vesihuoltolaitoksen liittäminen toiminta-alueeseen.
Suunnitteluun ja rakentamiseen on varattava 70 000 €.
Muutamien kiinteistöjen kaivoissa veden hygieeninen laatu on erittäin
huono. Uuden kaivon teko ei poista ongelmaa, koska kiinteistöjen
tonttikoko on pieni.
Kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittelyjärjestelmien rakentaminen on
vaikeaa pienen tonttikoon ja maaperän ominaisuuksien vuoksi.
Jos alueelle rakennetaan vesijohto, tulee samalla rakentaa viemäröinti.
Lahnasentien varsi
Veden laadussa on ongelmia; nitraatti ja veden hygieeninen laatu.
Maaperä on savista ja tontit pieniä, joten uuden kaivon rakentaminen ei
ratkaise ongelmia.
Simpeleen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentaminen tälle alueelle.
Kunnan vesijohto ja viemärilinja kulkevat radan toisella puolella muutaman
sadan metrin päässä alueesta.
Suunnitteluun ja rakentamiseen on varattava 39 000 €.
Entinen Änkilän koulu
Alueen viemäriverkoston rakentaminen aloitetaan rakentamalla
jätevedenpumppaamo ja paineviemäri entiseltä Änkilän koulukiinteistöltä
kunnan hallin viemäriin Puutielle.
Suunnitteluun ja rakentamiseen on varattava 30 000 €. Samaan kaivantoon
asennetaan paksumpi vesijohdon syöttölinja.
Änkilä - Koskenkulma
Alueen kaivovesissä on ollut kohonneita nitraattipitoisuuksia.
Alueen kaivoista otetaan vesinäytteet. Mikäli veden laatu on huonontunut
aikaisemmin otetuista näytteistä, harkitaan keskitetyn järjestelmän
muodostamista.
Alue on harvaan rakennettua, joten keskitetyn viemäröinnin ja vesijohdon
rakentaminen tulee kiinteistöä kohti maksamaan yli 10 000 €.
Opastusta kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien hankinnassa,
kannustetaan usean kiinteistön yhteisten pienpuhdistamojen
hankkimiseen.
Varattava rahoitus talousarvioon.
Tulilammen rannan kiinteistöt, Asemanseutu
Kiinteistöt sijaitsevat pohjavedenottamon pohjavesialueella.
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Kiinteistökohtaiset järjestelmät eivät ole aukottomia, vaan jätevettä pääsee
viereiseen vesistöön sekä pohjaveteen.
Viemäröinti on rakennettavan suoraan siirtoviemäriin pienpumppaamoilla.
Asemanseudun vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentaminen.
Suunnitteluun ja rakentamiseen on varattava 50 000 €.
2011
Sorsamäen alue
Viemäröinti tapahtuu Uudensillan pumppaamon kautta.
Kiinteistökohtaiset jätevedenkäsittelyjärjestelmät eivät ole mahdollisia;
alueella (pohjavesialuetta, maasto jyrkkää).
Suunnitteluun ja rakentamiseen on varattava 80 000 €.
Entisen Änkilän koulun ympäristö
Käyttövedessä on kohonneita nitraattipitoisuuksia, jotka ovat terveydelle
vaarallisia.
Rakennetaan vesijohto ja viemäri. Viemäröinti toteutetaan
kiinteistökohtaisin pumppaamoin ja pääosin painelinjoin.
Suunnitteluun ja rakentamiseen on varattava 100 000 €.
Alue liitetään Simpeleen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, jonka
myötä kaikille kiinteistöille tulee liittymisvelvollisuus.
Viemäröitävä alue sijaitsee suurelta osaltaan Änkilän II-luokan
pohjavesialueella ja pohjaveden muodostumisalueella.
2012
Miettilä
Käyttöveden riittävyyden kanssa ongelmia.
Oma vedenottamo ja vesijohtoverkosto.
Useamman kiinteistön yhteisiä pienpuhdistamoja.
Toteutus vesihuolto-osuuskunta pohjalta.
Niska-Pietilä
Maaperä on savikkoista, joten jätevedenkäsittely imeytyksellä ei onnistu.
Alueella on ollut ongelmia käyttöveden riittävyydessä.
Kylän kiinteistöt liitetään Puntala-Kuokkalammen vesihuolto-osuuskuntaan.
Purnujärvi
Nitraatti ja veden riittävyys ollut ongelmana.
Oma vedenottamo ja vesijohtoverkosto.
Useamman kiinteistön yhteisiä pienpuhdistamoja.
Toteutus vesihuolto-osuuskuntana.
2013
Revonhaudan alue
Hautausmaan ja Raviradan taajaman itäpuolinen alue
Simpeleen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentaminen.
Kiinteistökohtaisilla pumppaamoilla toteutettava järjestelmä.
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5. Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet
5.1 Kiinteistökohtaiset avustukset
Avustus voidaan myöntää vakinaista asumista varten rakennetulle tai
rakennettavalle asuinrakennukselle, jota käytetään vakinaisena asuntona.
Avustus voidaan periä takaisin, jos rakennusta ei ole avustuksen myöntämisen
jälkeen käytetty vakinaisena asuntona viiden vuoden aikana vähintään kolmea
vuotta. Kiinteistön liittyessä kunnan vesi- tai viemäriverkostoon avustusta ei
myönnetä. Kiinteistölle myönnetään liittymisavustusta vain kerran viiden vuoden
aikana vedenkäsittelyjärjestelmän rakentamiseen tai parantamiseen.
1. Uudisrakennus haja-asutusalueelle
Uudisrakennuksen avustukseen hyväksyttäviä kustannuksia ovat
rakennuksen ulkopuoliset vesihuoltotyöt kuten vesi- ja viemärijohdot,
vesi- ja jätevesikaivot, imeytys- ja suodatuskentät, pienpuhdistamot
sekä pumppaamot.
Uudisrakennuksen kiinteistökohtaisen järjestelmän
rakentamisavustuksen omavastuuraja on 2 250 € ja avustuksen yläraja
on 2 750 €. Avustusta maksetaan omavastuurajan ylittävältä osalta
toteutuneiden kustannusten perusteella avustuksen ylärajaan saakka.
Mikäli kustannukset ylittävät omavastuun ja avustuksen
enimmäismäärän, jäävät kustannukset rakennuttajan kustannettavaksi.
2. Kiinteistöjen yhteinen pienpuhdistamohanke
Vähintään kahden talouden yhteisiä pienpuhdistamohankkeita tuetaan
1000 € avustuksella kiinteistöä kohti omavastuun ollessa 2 250 €
riippumatta siitä onko kyseessä uusi vai aikaisemmin rakennettu
kiinteistö.
3. Vesihuolto-osuuskuntaan liittymisen avustaminen
Uudisrakennuksen ja rakennetun kiinteistön liittyessä vesihuoltoosuuskuntaan tai vastaavaan usean kiinteistön yhteiseen vesi- ja
viemärijärjestelmään, omavastuuraja on 4 500 €.
Yhteisessä vesihuoltohankkeessa tulee olla vähintään 5 liittyjää.
Avustus on 2 000 €/kiinteistö: 1000 €/viemäri ja 1000 €/vesi.
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat liittymän rakentamisessa tarvittavat
rakennuksen ulkopuoliset vesihuoltotyöt kuten vesi- ja/tai viemärijohdot,
pumppaamot tai yhteiset puhdistamot sekä liittymismaksut yhteiseen
vesihuoltojärjestelmään.

5.2 Perustettavan vesihuolto-osuuskunnan avustukset
Edellytyksenä avustusten myöntämiselle on, että kyseessä on järjestäytynyt
osuuskunta (vähintään 5 kiinteistöä), joka huolehtii itse hankkeen suunnitelmien
tilaamisesta ja rakennuttamisesta. Osuuskunta hoitaa vesilaskutuksen kuluttajilta
itse.
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Osuuskunnan tulee hyväksyttää rakentamissuunnitelmansa teknisellä keskuksella
sekä hankkeen toteuduttua esittää luotettava selvitys toteutuneista kustannuksista
kiinteistöä kohti laskettuna sekä kokonaissummana.
Kunta hyväksyy osuuskunnalle toiminta-alueen heti verkoston rakentamisen
jälkeen ja velvoittaa kaikki toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt liittymään
vesihuoltoverkostoon kolmen vuoden kuluessa toiminta-alueen hyväksymisestä.
1. Osuuskuntien liittymismaksu
Osuuskunnan liittyessä Rautjärven kunnan vesihuoltolaitoksen vesi- ja
viemäriverkkoon, siltä ei peritä liittymismaksua.
2. Veden käyttömaksualennus
Vesihuolto-osuuskunnalle myydystä vedestä myönnetään 25 % alennus
Rautjärven vesihuoltolaitoksen kulloinkin voimassa olevasta
käyttömaksutaksasta.
Jätevesimaksusta ei myönnetä alennusta, mikäli osuuskunta liittyy kunnan
huoltopäivystyksen piiriin. Mikäli osuuskunta ei liity kunnan päivystyksen
piiriin, sille myönnetään 10 % alennus Rautjärven viemärilaitoksen
kulloinkin voimassa olevasta käyttömaksutaksasta.
3. Kunta avustaa suunnittelukustannuksissa
Kunta tilaa ja maksaa yleissuunnitelman laatimiskustannukset.
Kunta maksaa osuuskunnan kilpailuttamat ja tilaamat kohtuulliset
rakentamissuunnitelmat.
4. Rakentamisavustus
Myönnetään vesihuolto-osuuskunnalle, jossa on vähintään 10 jäsentä.
Avustusta ei myönnetä pelkälle vesijohdon rakentamishankkeelle, vaan
samalla tulee rakentaa myös yhteinen viemäröinti tai muu yhteinen
jätevedenkäsittelyratkaisu.
Rakentamisavustuksen määrä on 20 % toteutuneista
rakentamiskustannuksista. Avustukselle tulee varata määräraha Rautjärven
kunnan talousarvioon.
Avustusta ei myönnetä hankkeille, joissa kiinteistökohtainen liittymän
omakustannushinta jää alle 4500 euron.
5. Kunnan takaus vesihuolto-osuuskunnan rakentamislainalle
Myönnetään vesihuolto-osuuskunnalle, jossa on vähintään 10 jäsentä.
Osuuskunnan tulee kilpailuttaa rakentamislainansa ja valita edullisin
lainoittaja.
Liittymis- ja maksusopimukset osuuskunnan ja osuuskunnan jäsenten
välillä tulee tehdä kirjallisesti. Maksusopimukseen tulee liittyä velvoite
antaa omavelkainen vastatakaus hoitamattomalle lainanosalle siinä
tilanteessa, mikäli osuuskunta tulee maksukyvyttömäksi.
6. Vesihuolto-osuuskuntien huoltopäivystykset
Päivystysaikana (työajan ulkopuolella) tapahtuvien ennalta arvaamattomien
häiriöiden korjaus- ja avustustehtävät kustannetaan teknisen keskuksen
talousarvioon varatusta määrärahasta, mikäli päivystyksestä on sovittu
osuuskunnan kanssa erikseen.

