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JOHDANTO 

Tämä Löytö - Vitsiälän vesiosuuskunnan tilaama Löytö - Vitsiälä alueen viemäröintisuunnitelma 
sisältää yleissuunnitelmatasoisen suunnitelman keskitetyn jätevesihuollon järjestämiseksi ve-
siosuuskunnan alueella sekä liittymisen Ristiinan alueen nykyiseen viemäriverkostoon. Yleissuun-
nitelmassa on selvitetty ne verkostolinjaus- ja viemäröintimahdollisuudet, joilla kyläalueella jo 
olemassa olevat kiinteistöt sekä uudet rakennuspaikat pystytään liittämään teknisesti ja kustan-
nustehokkaasti jo olemassa oleviin viemäriverkostoihin sekä myöhemmässä vaiheessa rakennet-
tavaan Ristiina – Mikkeli siirtoviemäriin. Teknisen suunnitelman perusteella on laadittu tämän 
hetkiseen hintatasoon suhteutettu kustannusarvio. Yleissuunnitelmavaiheessa on suoritettu 
maastokatselmus suunniteltujen linjojen alueelle, mutta maastomittauksia ja maastotutkimuksia 
ei ole suoritettu. Alueelle on laadittu suunnittelun yhteydessä alustava luontokartoitus.  
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1. SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 

1.1 Suunnittelualue 
 
Viemäröinnin yleissuunnitelman suunnittelualue käsittää Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunnan alueen 
sekä alueella olevat kiinteistöt, jotka eivät ole vielä liittyneet vesijohtoverkostoihin.  
 
Löytö-Vitsiälän alue 
 
Löytö-Vitsiälän alue sijaitsee Mikkelin ja Ristiinan taajamien välissä, noin 5 km Ristiinan taajaman 
pohjoispuolella. Alueella on kaksi tiheämmin asuttua aluetta Löydön alue ja Vitsiälän alue. Muu-
ten asutus on sijoittunut Mikkelintien, Löydöntien ja Parkkilantien varsille sekä Rouvalinmäen 
ympäristöön. 
 
Kokonaisuudessaan suunnittelualueella sijaitsee noin 400 kiinteistöä. Alueella toimii Löytö-
Vitsiälän Vesiosuuskunta. Vesiosuuskunnalla on oma vesijohtoverkosto ja kaksi vedenottamoa. 
Vesiosuuskunnan verkostojen alueella on 73 liittyjää. Alueen laskutetun veden määrä on ollut 
noin 8 000 m3/a  eli  noin  22  m3 vuorokaudessa. Alueelle pumpattu vesimäärä on jonkin verran 
suurempi kuin laskutettu vesimäärä. Merkittäviä vuotoja ei ole tiedossa. Vedentuotto jakautuu 
kahdelle vedenottamolle niin, että Parkatinkankaan vedenottamosta otetaan 1/3 ja Vitsiälän ve-
denottamosta 2/3 kulutetusta vesimäärästä. Tähän mennessä jätevesien käsittely on toteutettu 
kiinteistökohtaisin ratkaisuin. 
 
Alueelle on laadittu v. 2013 kirjallinen liittymishalukkuuskysely kaikille alueen kiinteistöille. Kyse-
lyjä lähetettiin noin 400 kpl. Kyselyn perusteella halukkaita liittyjiä oli noin 100 kpl. Tässä yleis-
suunnitelmassa suunnittelualue on jaettu kuuteen eri alueeseen. Osa-aluejako on esitetty kuvas-
sa 1. Liitekartassa 102 on esitetty suoritetun kyselyn perusteella liittymishalukkuus alueella. 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen osa-aluejako 
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1.2 Nykyinen vedenhankinta 
 
Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunnan vedenhankinta perustuu pelkästään kahteen omaan pohjave-
denottamoon. Vedenottamot sijaitsevat Vitsiälän alueella ja Parkatinkankaan alueella. Kummalla-
kaan vedenottamolla ei ole vedenkäsittelyä, vaan pohjavesi pumpataan betonirengaskaivosta ja 
johdetaan kulutukseen. Parkatinkankaan vedenottamon kapasiteetti on noin 40 m3/d. Osuuskun-
nan alueen verkostopaine on tasolla 4 bar. 
 
Vedenottamoiden vesi on täyttänyt niille asetetut laatuvaatimukset. Verkostoveden rauta- ja 
mangaanipitoisuus on ollut koholla. Verkostovesinäytteissä veden rautapitoisuus on ollut tasolla 
40…150 µg/l raja-arvon ollessa 200 µg/l. Verkostoveden mangaanipitoisuus on ylittänyt välillä 
sille asetetun laatusuositusrajan 50 µg/l ollen 160…200 µg/l. Vedessä on tavattu joissakin näyt-
teissä myös vierasta hajua ja makua. 
 
Etelä-Savon ELY-keskus on laatinut Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelman vuon-
na 2012. Suojelusuunnitelmassa on esitetty pohjavesialueita uhkaavat riskit ja riskien minimoi-
miseksi ja ehkäisemiseksi laaditut toimenpidesuositukset. Suojelusuunnitelmien tavoitteena on 
varmistaa hyvälaatuisen pohjaveden saanti yhdyskuntien käyttöön. Suojelusuunnitelmaan on 
koottu yhteen tietoja pohjavesiselvityksistä ja -tutkimuksista. Taustatietoja on saatu myös ympä-
ristöhallinnon tietojärjestelmistä ja ympäristöluvista.  
 
Parkatinkankaan pohjavesialue sijaitsee noin 5,5 km Ristiinan kirkonkylästä koilliseen. Parkatin-
kankaalla on tehty muutamia tutkimuksia, joissa on selvitetty pohjavedenhankintaa ja pohjavesi-
olosuhteita tai pohjaveden laatua. Alueen maaperää ja pohjavettä on tutkittu myös riskitoiminto-
jen yhteydessä. 
 
Parkatinkankaan pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (I-luokka). Poh-
javesialueen pinta-ala on noin 1,28 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala noin 0,78 km2. Alueella 
muodostuu pohjavettä arviolta 400 m3/d. Pohjaveden pinta on noin tasolla +76 metriä (N60).  
 
Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri on koepumpannut ampumarata-alueella olevan nykyisen Juu-
risalmen kaivon paikan vuonna 1991. Koepumppauksen mukaan pohjavesi on erittäin pehmeää 
ja lievästi hapanta (pH=6,4), mutta muuten talousvesikäyttöön hyvin sopivaa. Alueella on tehty 
myös vuonna 1988 tutkimuksia, joiden mukaan vesi on pehmeää ja lievästi hapanta. Pohjaveden 
pintakerroksessa esiintyi lievää rautapitoisuutta (max. 0,170 mg/l). Vuonna 1992 alueella tehtiin 
lisätutkimuksia, joissa kahdessa pisteessä tehtiin antoisuuspumppauksia ja otettiin vesinäytteet. 
Tutkimuksen mukaan ampumarata-alueen eteläpuolella vedessä oli rautaa (max. 1,1 mg/l), per-
manganaattiluku (25 mg/l) ja väriluku (10 Pt) olivat korkeat. Vesi oli myös hapanta ja pehmeää.  
 
Nykyisin ottamon raakavedessä on rautaa ja hieman mangaania. Kaivosta on otettu näytteet 
vuonna 2011 - 2013. Mangaanipitoisuus ylitti talousveden laatusuosituksen (50 µg/l). Vesi on ol-
lut hieman sameaa ja hapanta. Myös rautapitoisuus on ollut koholla. Keväällä 2012 Etelä-Savon 
ELY-keskus otti kaivosta näytteen, josta analysoitiin laajasti pohjaveden eri haitta-aineita mm. 
metallit, kloridi, torjunta-aineet yms. Vedessä ei havaittu määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia tor-
junta-aineita eikä merkittäviä pitoisuuksia metalleja. 
 
Parkatinkankaan pohjavesialueella on suojelusuunnitelmassa luokiteltu merkittävimmiksi riskeiksi 
alueella oleva ampumarata sekä maa-aineksen otto. Pienempänä riskinä esiin on nostettu asu-
tuksen kiinteistökohtainen jätevesien käsittely sekä alueella kulkevien pääteiden kuljetukset. 
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2. VIRTAAMA- JA KUORMITUSENNUSTEET 

2.1 Asukasmäärä-, virtaama- ja kuormitusennusteet 
 
Taulukkoon 1 on laskettu suunnittelualueella olevat nykyiset rakennuspaikat jotka ovat liittyneet 
vesijohtoverkostoon sekä nykyiset verkostojen ulkopuolella olevat rakennuspaikat, jotka ovat 
suunnittelualueella ja joille on suunniteltu vesijohtoliittymä. Talousvedentarpeen ennusteessa on 
arvioitui yhdessä rakennuspaikassa asuvan keskimäärin kaksi henkilöä ja yhden henkilön vuoro-
kautinen vedenkulutus on oletettu olevan 150 litraa. Tämä vastaa vesiosuuskunnan nykyistä ve-
denkulutusta. 
 
Alueelle ei ole tulossa merkittäviä uudisrakennuskohteita eikä alueella ole merkittäviä vedenku-
luttajia. 
 

Taulukko 1. Vesijohtoverkostoon liitetyt ja uudet liittyjät sekä kiinteistöjen talousvedenkulutus. 

Löytö-Vitsiälän kyläalue Yks. 2014 

Nykyiset vesijohtoon liittyneet rakennuspaikat kpl 73 

Vesijohtoon liitettävät uudet rakennuspaikat yht. kpl 130 
 

- Alue 1 kpl 46 

- Alue 2 kpl 14 

- Alue 3 kpl 22 

- Alue 4 kpl 21 

- Alue 5 kpl 6 

- Alue 6 kpl 21 

Talousvedenkulutus l/kpl/d 300 

Nykyinen talousvedenkulutus m3/d 18 

Liitettävien kiinteistöjen vedenkulutus m3/d 39 

Keskimääräinen vedenkulutus yhteensä m3/d 57 
 
 
Taulukkoon 2 on laskettu suunnittelualueella olevat rakennuspaikat jotka tulisivat liittymään 
suunniteltuun viemäriverkostoon. Jäteveden kuormitusennusteessa on arvioitui yhdessä raken-
nuspaikassa asuvan keskimäärin kaksi henkilöä ja yhden henkilön vuorokautinen jätevedentuotto 
on oletettu olevan 150 litraa. Ravinnekuormituksia laskettaessa on käytetty seuraavia kuormi-
tusarvoja: BOD7 = 70 g/as/d, kokonaisfosfori = 2,5 g/as/d, kokonaistyppi = 15 g/as/d ja kiinto-
aine = 100 g/as/d. 
 
Alueelle ei ole tulossa merkittäviä uudisrakennuskohteita eikä alueella ole merkittäviä jäteveden-
tuottajia. 
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Taulukko 2. Jäteveden keskimääräinen virtaama ja maksimivirtaama suunnittelualueella sekä jätevesi-
määrän aiheuttama ravinnekuormitus. 

Löytö-Vitsiälän kyläalue Yks. 2014 

Viemäriin liitettävät uudet rakennuspaikat yht. kpl 203 

- Alue 1 kpl 46 

- Alue 2 kpl 48 

- Alue 3 kpl 33 

- Alue 4 kpl 38 

- Alue 5 kpl 16 

- Alue 6 kpl 22 

Jäteveden ominaistuotto l/kpl/d 300 

Keskimääräinen jätevesivirtaama m3/d 62 

BOD7-ATU kg/d 29 

Kokonaisfosfori kg/d 1,0 

Kokonaistyppi kg/d 6,2 

Kiintoaine kg/d 41 
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3. SUUNNITTELUVAIHTOEHDOT 

3.1 Ristiina - Mikkeli siirtoviemäri 
 
Ristiinan jätevedet on suunniteltu johdettavaksi siirtoviemärillä Mikkelin uudelle keskuspuhdista-
molle Metsä-Sairilaan, puhdistamon valmistumisen jälkeen. Siirtoviemäristä on laadittu yleis-
suunnitelma ja yleissuunnitelmavaiheessa on vielä kaksi eri linjausvaihtoa, joista toinen linjaus 
menee Mikkelin taajaman verkostoon Ukonveden länsirannalla ja toinen suoraan Metsä-Sairilaan, 
Ukonveden itärannalla. Tällä hetkellä suositusvaihtoehtona on länsirannan linjaus. Kuvassa 2 on 
esitetty punaisella katkoviivalla suunnitellut siirtoviemärilinjaukset ja linjapumppaamot. Sinisellä 
viivalla on esitetty nykyinen vesijohtoverkosto ja ruskealla viivalla nykyinen viemäriverkosto. 
 
Siirtoviemärilinja voi palvella myös haja-asutuksen vesihuoltoa Löytö-Vitsiälän alueella. Kiinteis-
töt eivät voi suoraan liittyä siirtoviemärilinjaan kiinteistöpumppaamoilla, mutta haja-
asutusaluetta voidaan viemäröidä siirtoviemärilinjan linjapumppaamoihin. Etenkin suunnitellut 
pumppaamot P3 ja P4 sijoittuvat niin, että haja-asutuksen viemäröinti voitaisiin toteuttaa niihin 
linjan valmistumisen jälkeen. 
 
Ristiinan ja Mikkelin välinen siirtoviemärilinjaus tullaan rakentamaan vasta uuden Metsä-Sairilan 
keskuspuhdistamon valmistumisen jälkeen. Siirtoviemärin arvioitu toteutuminen on vuosien 2018 
– 2020 aikana. Tämän vuoksi haja-asutuksen viemäröinti tulee toteuttaa johtamalla jätevedet jo-
ko alueen eteläosaan Ristiinan taajamaan tai alueen pohjoisosaan Laitialan alueelle, jossa on jo 
rakennettu osuuskunnan viemäriverkosto. 

 
Kuva 2. Ristiina – Mikkeli suunniteltu siirtoviemäri ja nykyinen vesijohtoverkosto 
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3.2 Haja-asutuksen viemäriverkoston rakentaminen 
 
Haja-asutuksen viemäriverkoston rakentaminen ajoittuu useampaan vaiheeseen osa-alueittain (6 
aluetta). Eri alueilla on erilaisia viemäröintivaihtoehtoja. Seuraavassa on esitetty eri alueiden 
viemäröintivaihtoehdot. Vaihtoehtojen toteutettavuus riippuu rakennettavien verkostojen laajuu-
desta ja liittyvien kiinteistöjen sijainnista sekä määrästä: 

ALUE 1 (Heikkilä - Vihko): 

- Alue viemäröidään Ristiinan taajaman verkostoon 

- Ristiina – Mikkeli siirtoviemärin valmistumisen jälkeen linjapumppaamo LP1 voidaan 
liittää pumppaamaan siirtoviemärilinjaan.  

- Alueen viemäröinti ei edellytä muiden alueiden viemäröintiä 

 

ALUE 2 (Löytö): 

- Alue viemäröidään Ristiinan taajaman verkostoon alueen 1 kautta. 

- Ristiina – Mikkeli siirtoviemärin valmistumisen jälkeen linjapumppaamo LP2 voidaan 
liittää pumppaamaan Ristiina – Mikkeli siirtoviemärilinjaan tai korvata pumppaamo 
siirtoviemärilinjan yhteyteen rakennettavalla linjapumppaamolla P3. 

- Alueen viemäröinti edellyttää, että alue 1 on rakennettu tai Ristiina – Mikkeli siirto-
viemäri on rakennettu 

 

ALUE 3 (Rouvalinmäki): 

- Alue viemäröidään Ristiinan taajaman verkostoon alueiden 1 ja 2 kautta. 

- Ristiina – Mikkeli siirtoviemärin valmistumisen jälkeen linjapumppaamolla LP3 voi-
daan pumpata jätevedet Ristiina-Mikkeli siirtoviemärin linjapumppaamoon P3 tai lin-
japumppaamoon P4, mikäli Ristiina – Mikkeli siirtoviemäri linjataan Ukonveden itä-
rannan linjauksen mukaisesti Metsä-Sairilaan. Alue voidaan viemäröidä myös Vit-
siälän alueelle siirtoviemärin linjapumppaamoon P4 tai liittää suoraan siirtoviemäri-
linjaan, mikäli linjaus kulkee Ukonveden länsirannan puolella. 

- Alueen viemäröinti edellyttää, että alue 1 ja 2 on rakennettu tai Ristiina – Mikkeli 
siirtoviemäri on rakennettu 

 

ALUE 4 (Vitsiälä): 

- Alue voidaan viemäröidä joko Ristiinan taajamaan alueen 1 ja 2 kautta tai toinen 
vaihtoehto on viemäröidä alue Laitialan alueella olevaan osuuskunnan viemäriver-
kostoon. Laitialan alueen viemäröintisuunta edellyttää, että alueella 5 olisi halukkaita 
liittyjiä. Mikäli alueella 5 ei ole halukkuutta viemäriverkostolle, siirretään suunnitel-
massa esitetty linjapumppaamo LP 4 Vitsiälän alueen eteläpuolelle ja jätevedet 
pumpataan Löydön alueen kautta Ristiinan viemäriverkostoon 

- Ristiina – Mikkeli siirtoviemärin valmistumisen jälkeen linjapumppaamolla LP4 voi-
daan pumpata jätevedet Ristiina-Mikkeli siirtoviemärin linjapumppaamoon P4, mikäli 
siirtoviemäri linjataan Ukonveden länsirannan kautta Mikkelin taajamaan. Linja-
pumppaamo voidaan liittää myös suoraan rakennettavaan siirtoviemäriin omalla 
haaralla.  

- Alueen viemäröinti edellyttää, että alue 1 ja 2 on rakennettu tai alueen 5 viemäri-
verkosto on rakennettu tai Ristiina – Mikkeli siirtoviemäri on rakennettu. 

 

ALUE 5 (Sokkalanmäki): 

- Alue voidaan viemäröidä Laitialan alueella olevaan osuuskunnan viemäriverkostoon.  

- Ristiina – Mikkeli siirtoviemärin valmistumisen jälkeen linjapumppaamolla LP5 voi-
daan pumpata jätevedet Ristiina-Mikkeli siirtoviemärin linjapumppaamoon P4 tai P5, 
mikäli siirtoviemäri linjataan Ukonveden länsirannan kautta Mikkelin taajamaan. Lin-
japumppaamo voidaan liittää myös suoraan rakennettavaan siirtoviemäriin omalla 
haaralla. Siirtoviemärin valmistumisen jälkeen jätevedet voidaan johtaa myös edel-
leen Laitialan alueen viemäriverkostoon.  

- Alueen viemäröinti ei edellytä muiden alueiden rakentamista. 
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ALUE 6 (Sokkalanmäki): 

- Alue viemäröidään Ristiinan taajaman verkostoon alueen 1 kautta. 

- Ristiina – Mikkeli siirtoviemärin valmistumisen jälkeen linjapumppaamo LP6 pump-
paa linjapumppaamoon LP1, joka voidaan liittää pumppaamaan Ristiina – Mikkeli 
siirtoviemärilinjaan. 

- Alueen viemäröinti edellyttää, että alue 1 on rakennettu  
 
3.3 Vesijohtoverkosto 
 
Alueilla 2, 3, 4 ja 5 on jo olemassa oleva vesiosuuskunnan vesijohtoverkosto. Alueilla 1 ja 6 ei ole 
vielä verkostoa. Niillä alueilla joilla on jo olemassa oleva vesijohtoverkosto, ei kuitenkaan kaikki 
alueen kiinteistöt ole vielä liittyneet verkostojen piiriin.  
 
Viemäriverkoston rakentamisen yhteydessä laajennetaan myös nykyistä vesijohtoverkostoa niille 
kiinteistöille, joille viemäriverkosto rakennetaan. Ristiinan taajamasta rakennetaan yhdysvesijoh-
to viemäriverkoston kanssa samassa kaivannossa alueen 1 läpi Löydön alueelle ja vesijohto liite-
tään Löydön alueella nykyiseen osuuskunnan 110-10 PEH vesijohtoverkostoon. Vesijohtoverkos-
ton alkupäähän Ristiinan taajaman lähellä asennetaan virtaamamittauskaivo.  

 
4. VAIHTOEHTOJEN TEKNINEN MITOITUS 

4.1 Vesijohdot 
 
Vesijohtoverkosto rakennetaan viemäriverkoston kanssa samaan kaivantoon silloin kuin se on 
mahdollista. Vesijohtoverkoston runkoputkina käytetään PEH 63-10, PEH 75-10, PEH 90-10 ja 
PEH 110-10 muoviputkia. Pienemmissä talohaaroissa putkikokona käytetään PEH 50-10 ja 40-10 
putkia. 
 
PEH 110-10 vesijohto: 
Kapasiteetti:  7,36 l/s, 26 m3/h, virtausnopeudella 1m/s 
Sisämitta: 98,80 
 
PEH 90-10 vesijohto: 
Kapasiteetti:  4,93 l/s, 17,7 m3/h, virtausnopeudella 1m/s 
Sisämitta: 79,20 
 
PEH 63-10 vesijohto: 
Kapasiteetti:  2 l/s, 7,2 m3/h, virtausnopeudella 1m/s 
Sisämitta: 53,60 
 
PEH 50-10 vesijohto: 
Kapasiteetti:  1,52 l/s, 5,5 m3/h, virtausnopeudella 1m/s 
Sisämitta: 44,00 
 
PEH 40-10 vesijohto: 
Kapasiteetti:  0,97 l/s, 3,5 m3/h, virtausnopeudella 1m/s 
Sisämitta: 35,20 
 
Talojohdot varustetaan sulkuventtiilillä ja vesimittareilla. Sulkuventtiili asennetaan myös runko-
verkostoon ja tienalituskohtiin huoltotoiminnan helpottamiseksi. Lopulliset sulkuventtiilien kohdat 
määritetään rakennussuunnitelmissa. 
 
Ristiinan taajaman ja Löydön alueen välille rakennetaan viemäriverkoston kanssa samaan kai-
vantoon yhdysvesijohto 110-10 PEH, joka mahdollistaa Löytö-Vitsiälä vesiosuuskunnan veden-
hankinnan poikkeustilanteissa Ristiinan taajaman vesijohtoverkostosta. Ristiinan taajaman ja 
osuuskunnan verkoston väliin asennetaan virtaamamittauskaivo, jossa mitataan osuuskunnan 
vedenkulutusta. Virtaamamittauskaivo varustetaan virtaamamittauksen lisäksi painemittauksella, 
desinfiointi- ja huuhteluhaaralla sekä näytteenottohanalla. Virtaamamittauskaivo toteutetaan 
maanalaisena muovikaivona. Virtaamamittari on akkukäyttöinen, jolloin mittauskaivo ei vaadi 
erillistä sähköliittymää. 
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4.2 Jätevesiviemärit 
 
Jätevesiviemäri mitoitetaan johtamaan suurin tuntivirtaama sen teknisen käyttöiän aikana. Tä-
män lisäksi viettoviemärin ja paineviemärin tulee olla huuhtoutuva. Viemärissä tulee toteutua vir-
tausnopeus vähintään 0,7 m/s ja virtausnopeus tulee toteutua ainakin kerran vuorokaudessa. 
Kuivatusvesiä ei saa johtaa viemäreihin. Jätevesiviemäreihin johdettava jätevesi on yhdyskunta-
jätevettä. Mitoituksessa on myös otettu huomioon vuotovedet ominaiskulutuksissa.  
 
Suunnittelualueella paineviemärin putkena käytetään muoviputkea PEH 50-10, PEH 63-10, PEH 
75-10 ja PEH 90-10. Paineviemäriputket ovat materiaaliltaan PE 100 SDR 17. Käytettäessä 50 
mm:n paineputkia tulee pumppaamot ehdottomasti varustaa silppuripumpulla.  
 
Viettoviemäreissä putkimateriaalina on PVC tai polypropeeni (PP) ja putkikokoina käytetään 110 
mm:n ja 160 mm:n SN 8 putkia. 
 
Viettoviemäreihin asennetaan noin 50 m välein tarkastuskaivoja. Tarkastuskaivot ovat 400 mm 
muovikaivoja, jotka on varustettu säädettävällä teleskooppiputkella. 
 
Löytö-Vitsiälä alueen viemäröinti ja vesijohtoverkoston laajennus: 
 
Viemäriverkostoa 38 550 m 
 
Paineviemäri:  Pituus:  Putket 
  - 36 250 m   (PEH 50-10, 63-10, 75-10, 90-10) 
Viettoviemärit:  Pituus:  Putket 

- 2 100 m   (PVC /PP 110…160 SN8) 
Pumppaamot 
 
Linjapumppaamoja 6 kpl. 
Kiinteistöpumppaamoja 171 kpl. 
Tarkastuskaivoja DN 400 42 kpl. 
Ilmanpoistokaivot  12 kpl 
Sulkuventtiilit, viemäri 231 kpl 
Sulkuventtiilit, vesijohto 76 kpl 
 
Vesijohtoverkosto:  Pituus:  Putket 
  - 21 100 m   (PEH50-10, PEH 63-10, PEH 110-10) 
 
Tarkempi aluekohtainen erittely on esitetty taulukossa 6. 
 
4.3 Hulevesien käsittely 
 
Hulevesiä ja kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäreihin. Hulevedet tulee johtaa kiinteistöiltä 
alueilla kulkeviin avo-ojiin. Alueen asutus on harvaan rakennettua ja ympäristö metsämaata sekä 
peltomaata. Tällöin ei ole teknisesti eikä taloudellisesti kannattavaa rakentaa useamman kiinteis-
tön hulevesiverkostoja. Suositeltavaa on, että jokaiselta kiinteistöltä kerätään hulevedet ja kuiva-
tusvedet erillisillä järjestelmillä ja johdetaan maastoon ensisijaisesti avo-ojaan. Hulevedet on 
myös mahdollista imeyttää maaperään imeytysputkistoilla tai imeytyskaivon kautta. 
 
4.4 Jätevedenpumppaamot 
 
Pumppaamoiden mitoitus 
 
Viemäriverkosto koostuu kiinteistökohtaisista pumppaamoista sekä runkolinjoille sijoitettavista 
linjapumppaamoista.  
 
Kiinteistöpumppaamo pumppaa yhdestä neljään kiinteistön jätevedet alueen viemäriverkostoon, 
mikäli maastosta johtuen painovoimainen viettoviemäröinti ei ole mahdollista. Kiinteistöpump-
paamo ei tarvitse erillistä sähköliittymää, vaan pumppaamo ottaa sähkön kiinteistöltä. Pump-
paamon huolto ja kunnossapito kuuluvat kiinteistölle, ellei toisin sovita. Kiinteistöpumppaamot 
varustetaan yhdellä silppuripumpulla, joka mahdollistaa pienen paineputken (DN 50 - 63) käytön 
kiinteistön ja verkoston välillä. 
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Paineviemärijärjestelmä soveltuu erityisen hyvin alueille joissa viemäröitävien kiinteistöjen väli-
matkat ovat pitkiä ja maaston muodot eivät mahdollista normaalia viettoviemäröintiä. 
 
Runkoverkostossa olevat linjapumppaamot varustetaan kahdella märkäasenteisella silppuripum-
pulla. Linjapumppaamoon voi kuulua erillinen sähköliittymä tai mikäli useampi linjapumppaamo 
on alle 600 metrin etäisyydellä toisistaan, voidaan pumppaamot liittää kaapelilla yhteen sähköliit-
tymään. Suunnittelualueen linjapumppaamoiden sijainnit on esitetty liitepiirustuksissa.  
 
Pumppaamoiden mitoituksen pääperusteina ovat tulovirtaama ja nostokorkeus sekä virtaamano-
peus (min. 0,7 m/s). Mitoitusarvojen perusteella voidaan valita pumppu joka täyttää mitoitusar-
vot (Taulukko 3). 
 

Taulukko 3. Jäteveden linjapumppaamoiden mitoitusvesimäärä, mitoitusvirtaamat, painehäviöt ja nosto-
korkeudet suunnittelualueella 

Pumppaamo 
Virtaama 
m3/h 

virtaama 
l/s 

Geodeettinen 
nostokorkeus, 
m 

Putkipi-
tuus km 

Painehäviö, 
m 

Kokonais-
nostokorkeus, 
m 

LP1 15,5 4,3 17,5 1,90 26 44 

LP2 14,5 4 27 1,50 18 45 

LP3 12,6 3,5 3 1,95 19 22 

LP4 6,1 1,7 15 1,23 18 33 

LP5 6,8 1,9 0 1,90 34 34 

LP6 6,1 1,7 5 2,7 39 44 
 
4.5 Liittymät nykyiseen verkostoon 
 
Viemäriverkosto: 
 
Viemäriverkoston liitospaikat nykyisiin verkostoihin riippuvat viemäröintisuunnasta. Koko suun-
nittelualueen läpi tullaan rakentamaan Ristiinan taajaman ja Mikkelin taajaman välinen siirto-
viemäriyhteys. Siirtoviemäriyhteys valmistuu kuitenkin aikaisintaan vuonna 2020, joten haja-
asutusalueen viemäröinti tulee järjestää muulla tavalla ennen siirtoviemärin valmistumista. Siir-
toviemärin valmistumisen jälkeen, haja-asutuksen viemäriverkoston jätevedet voidaan pumpata 
haja-asutuksen verkoston yhteydessä rakennettavien linjapumppaamoiden kautta siirtoviemärin 
linjapumppaamoihin tai suoraan siirtoviemärilinjaan. Kiinteistöpumppaamoita ei voida liittää siir-
toviemärilinjaan suoraan.  
 
Ennen siirtoviemärin valmistumista, pumpataan alueiden 1, 2, 3 ja 6 jätevedet Ristiinan taaja-
maan käsiteltäväksi. Näiden alueiden jätevedet pumpataan uudella runkoviemärillä Heikkilän alu-
eelle, Ristiinan taajaman pohjoispuolelle, ja viemäri liitetään nykyiseen 160 PVC viettoviemäriin 
Kitereentien varressa. 
 
Alueiden 4 ja 5 jätevedet on mahdollista pumpata Laitialan alueella olevaan jo rakennettuun ha-
ja-asutuksen viemäriverkostoon. On arvioitu, että viemäriverkostossa olisi vapaata kapasiteettia 
ottaa vastaan noin 70 kiinteistön jätevesimäärä. Jätevedet pumpataan tällä hetkellä Mikkelin taa-
jaman verkostoon. Mikäli alueelta 5 ei löydy liittyjiä, ei verkostoa ole järkevää rakentaa Laitialan 
alueelle. Tällöin viemäriverkosto tulisi rakentaa alueelta 4 alkaen Ristiinan taajamaan asti. 
 
Vesijohtoverkosto: 
 
Löydön ja Vitsiälän alueilla sekä Naaraniemen alueella on jo olemassa oleva vesiosuuskunnan ve-
sijohtoverkosto. Vesijohtoverkostoa laajennetaan viemäriverkoston rakentamisen yhteydessä niil-
le kiinteistöille, joilla ei vesijohtoa vielä ole.  
 
Löydön alueen ja Ristiinan taajaman välille rakennetaan viemäriverkoston kanssa samaan kai-
vantoon yhdysvesijohto 110-10 PEH, joka liitetään Ristiinan taajaman pohjoisosassa olemassa 
olevaan 110-10 vesijohtolinjaan. Löydön alueella yhdysvesijohto liitetään olemassa olevaan ve-
siosuuskunnan verkostoon Löydönraitin alueella. Viemäriverkoston rakentamisen yhteydessä sa-
neerataan huonokuntoisesti vesijohto-osuudet sekä lisätään nykyiseen verkostoon tarvittavat 
sulkuventtiilit verkoston toiminnan ja huollon sekä vedentoimituksen varmuuden parantamiseksi 
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4.6 Vedenottamot 
 
Nykyiset vedenottamot ovat betonirengaskaivoja, joissa ei ole vedenkäsittelyä. Molemmat ve-
denottamo sijaitsevat lähellä asutusta ja Parkatinkankaan alueella on myös ampumarata ja maa-
aineksen ottoa riskinä hyvälaatuiselle pohjavedelle.  
 
Jatkossa olisi suositeltavaa tehostaa nykyisten vedenottamoiden toimintaa, lisäämällä vedenot-
tamoille jatkuvatoiminen desinfiointi esimerkiksi UV-laitteella. Parkatinkankaan vedenottamolla 
on esiintynyt korkeita rauta- mangaanipitoisuuksia, joten vedenkäsittelyä olisi suositeltavaa te-
hostaa lisäämällä jatkuvatoimisen desinfioinnin lisäksi myös mangaaninpoisto ja raudanpoisto 
esimerkiksi painesuodattimilla. Painesuodattimille ja desinfioinnille tulisi rakentaa pieni laitetila 
vedenottamokaivon läheisyyteen. Laitetilassa olisi laitteiden sähkökeskus ja sähkökeskuksessa 
tulisi olla varavoiman syöttöyhde valmiina poikkeustilanteita varten. Vedenottamoiden tehostami-
selle olisi suositeltavaa laatia erillinen vedenottamoiden tehostamisen yleissuunnitelma. 
 
Parkatinkankaan vedenottamon desinfiointi, raudan- ja mangaaninpoisto sekä uuden laitetilan in-
vestointikustannus on noin 40 000…60 000 € sisältäen laitteiden hankinta- ja asennuskustannuk-
set. Vitsiälän vedenottamon jatkuvatoiminen desinfiointi ja uusi laitetila voidaan arvioida olevan 
noin 20 000….30 000 €. 
 

5. ALUSTAVA LUONTOKARTOITUS 

5.1 Luonnonympäristö ja kulttuuriarvokohteet 
 
5.1.1 Lähtötiedot 
 
Suunnittelualueelle on laadittu luonto- ja kulttuuriympäristön alustava kartoitus kevään ja kesän 
2014 aikana. Alueen luonto- ja kulttuuriympäristöä koskevat lähtötiedot selvitettiin kartta- ja 
paikkatietotarkastelun ja ympäristöhallinnon aineistojen (OIVA, Hertta 15.4.2014) pohjalta.  
 
5.1.2 Nykytila 
 
Suunnittelualue sijaitsee eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen Järvi-Suomen alueella (2b) ja 
sen eliömaakunnassa Etelä-Savo (ES).  Suunnittelualueella sijaitsee Kitereen pohjoispuolella Ki-
tereenlehdon suojelualue (YSA205927), joka on pinta-alaltaan 3,8 ha. Alueella ei sijaitse muita 
suojeltuja tai luokiteltuja luontoarvoalueita.  
 
Alueella on havaintoja uhanalaisista lajeista. Tällä hetkellä tiedossa olevat havainnot eivät sijoitu 
suunnitellun viemärilinjauksen alueelle tai sen vaikutusalueelle. Uhanalaisten lajien esiintyminen 
rakennettavalla alueella selvitetään hankkeen rakennesuunnittelun yhteydessä. Kuvassa 3 on esi-
tetty kartta uhanalaisten lajien sijoittumisesta. 

Taulukko 4. Uhanalaiset lajit 

Laji Uhanalaisuus Direktiivilaji 

Liito-orava, Pteromys volans VU x 

Mykerösara, Carex bohemica  VU  

Paunikko, Crassula aquatica VU  

Musta-apila, Trifolium spadiceum NT  

 
Kuvassa 4 on esitetty suunnittelualueella sijaitsevat luonnonsuojelualueet. Suunnitelluilla linjauk-
silla ei ole vaikutusta luonnonsuojelualueisiin. Kuvassa 5 on esitetty suunnittelualueella sijaitse-
vat muinaisjäännösalueet. Suunnitellulla linjauksella ei ole vaikutusta näihin alueisiin. 
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Kuva 3 Alueella sijaitsevat uhanalaiset lajit.   
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Kuva 4 Alueen ainoa suojelualue on Kitereenlehdon yksityinen luonnonsuojelualue.   
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Kuva 5. Alueella sijaitsevat muinaismuistot. Alueella ei sijaitse maisema-alueita. 
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6. VAIHTOEHTOJEN KUSTANNUKSET 

6.1 Kustannusten laskentaperusteet 
 
Vesijohtojen ja viemäreiden investointikustannukset perustuvat nimelliskokojen mukaisiin yksik-
köhintoihin, jotka sisältävät materiaali ja asennuskustannukset sekä maamassat ja kaivannot. 
Rakennettaessa vesi- ja viemärijohtoja samaan kaivantoon, otetaan kustannusvertailussa huomi-
oon kalliimpi kaivantokustannus johon lisätään putkien materiaalikustannukset. 
 

Putkikoko  Materiaalikustannus Työkustannus 
 

PEH 50-10  3 €/m  18 €/m 
 

PEH 63-10  6 €/m  22 €/m 
 

PEH 75-10  7 €/m  24 €/m 
 
PEH 90-10  8 €/m  26 €/m 
 
PEH 110-10  10 €/m  30 €/m 
 
PVC 110  6 €/m  41 €/m 

 
PVC 160  9 €/m  41 €/m 

 
Kokonaiskustannusarviossa on arvioitu louhintamäärän olevan 2 500 m3ktr. Louhinnan yksikkö-
hintana on käytetty 55 €/ m3ktr.  
 
Mikäli vesijohto- ja viemärilinja joudutaan viemään yleisen tien alitse tienalitusmenetelmiä käyt-
täen, on kustannuksissa laskettu tienalituksen yksikköhinnaksi 2 500 €. 
 
Pumppaamoiden investointikustannukset on arvioitu seuraavasti: 
 

- Linjapumppaamo kahdella pumppaamolla, asennettuna 15 000 € 

- Kiinteistöpumppaamo yhdellä pumpulla, asennettuna   3 200 € 
 
 
Yleiskustannukset 
 
Yleiskustannuksiksi on arvioitu 12 %.  
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6.2 Muodostuvat investointikustannukset 
 
Taulukkoon 5 on koottu Löytö - Vitsiälän alueen viemäröinnistä muodostuvat investointikustan-
nukset. Tarkempi kustannusarvio on raportin liitteenä 1. Kustannusarviossa ei ole huomioitu 
mahdollisia hankkeelle myönnettäviä avustuksia. Koko alueen (6 osa-aluetta) investointikustan-
nus on noin 2,6 milj euroa. Alueella on noin 203 kiinteistöä liitettävissä viemäriverkoston piiriin. 
Kustannusarviossa on huomioitu myös Löydön ja Ristiinan taajaman välinen yhdysvesijohtolinja 
(110-10 PEH) sekä viemäriverkoston kanssa laajennettava osuuskunnan vesijohtoverkosto. Kus-
tannusarvion perusteella kiinteistökohtainen investointikustannus olisi noin 12 900 €. Kustannus-
arvio on jaoteltu osa-alueittain taulukossa 6. 
 

Taulukko 5. Löytö-Vitsiälä alueen viemäriverkoston ja vesijohtoverkoston laajennuksen investointikus-
tannukset. 

    
Kustannusvertailu   

  (alv 0 %) 
Löytö-Vitsiälä alueen vesihuolto   
 - Vesijohtoverkostot (putki samassa kaivannossa) 267 550 
 - Viemäriverkostot 1 416 100 
 - Linjapumppaamot 90 000 
 - Kiinteistöpumppaamot 547 200 
 - Ilmanpoistokaivot 30 000 
 - Yleiskustannus, 12 % 282 102 
    
YHTEENSÄ JÄTEVESIHUOLTO  2 632 952 
Kiinteistöjä viemärissä, kpl 203 
EUR / kiinteistö  12 970 
Viemäriverkoston pituus 38 350 
EUR/ viemäriverkostometri 69 
 
Taulukossa 6 on esitetty Löytö-Vitsiälä alueen vesijohto ja viemäriverkoston verkostopituudet ja 
verkostolaitemäärät jaoteltuina eri osa-alueittain. Kustannusarvioissa on laadittu myös alustavia 
arvioita karttatarkastelujen perusteella sekä maastokatselmuksella mahdollisista linjojen louhin-
tamääristä. Kustannusarvioissa ei ole huomioitu mahdollisia avustuksia. 
 
Kustannusarviotaulukosta nähdään, että viemäriverkostopituuksien ja kiinteistömäärien puolesta 
alueet ovat kokoluokaltaan lähes samankokoisia. Ainoastaan alue 5 on hieman muita alueita pie-
nempi. Alueen 1 ja alueen 2 verkostoissa on mukana koko suunnittelualuetta palveleva yhdys-
vesijohtolinja Löydön ja Ristiinan taajaman välissä. Samoin alueen 1 viemäriverkosto on runko-
linjaltaan suurempi kuin muilla alueilla, koska alueet 2,3 ja 6 viemäröidään alueen 1 kautta Ris-
tiinan taajamaan. Ainoastaan alueet 5 ja 6 ovat hieman muita alueita pienempiä. 
 
Kustannusarvioissa alueet 1, 2, 3 ja 4 ovat investointikustannuksiltaan noin 370 000….530 000 € 
eli noin 10 000…13 000 € kiinteistöä kohden ja noin 65….86 € verkostometriä kohden, huomioi-
den kaikki kustannukset. Alueen 1 kustannuksia nostaa isompi runkolinja ja yhdysvesijohtolinja, 
joka palvelee kaikkia muita alueita. Alueella 5 liitettäviä kiinteistöjä on vähiten, mutta verkostopi-
tuutta kiinteistöä kohden on eniten alueista, joten alueen kiinteistökohtaiset kustannukset nouse-
vat melko korkeiksi. Alueen 5 viemäröiminen Ristiina – Mikkeli siirtoviemäriin muodostuisi edulli-
semmaksi vaihtoehdoksi. Myös alueella 6 on suhteessa vähän kiinteistöjä verkostopituuteen näh-
den. Alueen pitkien sivuhaarojen vuoksi alueelle tulisi rakentaa oma linjapumppaamo, joka nos-
taa alueen kustannuksia suhteessa alueella oleviin kiinteistömääriin. 
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Taulukko 6. Löytö-Vitsiälä alueen viemäriverkoston ja vesijohtoverkoston laajennuksen investointikus-
tannukset jaettuna eri osa-alueille. 

                
Määrä- ja  
kustannusvertailu 

 yks Alue 1 Alue 2 Alue 3 Alue 4 Alue 5 Alue 6 

osa-alueittain   (alv 0%) (alv 0%) (alv 0%) (alv 0%) (alv 0%) (alv 0%) 
                

 - Vesijohtoverkosto m 6 800 2 100 3 400 3 000 800 5 000 
 - Viemäriverkosto m 6 900 6 800 6 400 7 650 5 600 5 000 
 - Linjapumppaamot kpl 1 1 1 1 1 1 
 - Kiinteistöpump. kpl 30 35 31 38 15 22 
 - Ilmanpoistokaivot kpl 2 2 2 2 2 2 
 - Arvio louhinnasta m3 750 200 350 400 300 500 
                

YHTEENSÄ  EUR 529 950 427 650 366 650 438 300 264 800 323 500 

Yleiskustannus 12 % EUR 63 594 51 318 43 998 52 596 31 776 38 820 

YHTEENSÄ EUR 593 544 478 968 410 648 490 896 296 576 362 320 

                
Kiinteistöjä, jv-liit. kpl 46 48 33 38 16 22 
EUR / kiinteistö  €/kpl 12 903 9 979 12 444 12 918 18 536 16 469 
Viemäriverkostoa m 6 900 6 800 6 400 7 650 5 600 5 000 
jv-m / kiinteistö m/kpl 150 142 194 201 350 227 
EUR/ jv-metri €/m 86 70 64 64 53 72 

 
6.3 Toteuttamisjärjestys 
 
Ristiina – Mikkeli siirtoviemärin toteuttaminen toteutuu arviolta noin 5…6 vuoden päästä, joten 
siirtoviemärin rakentamisen yhteensovittaminen haja-asutuksen linjauksien kanssa tai putkivara-
usten rakentaminen ei ole kannattavaa. Haja-asutuksen viemäröinti vaatii joka tapauksessa omat 
pienen putkikoon linjat ja kiinteistöjä ei voida liittää suoraan siirtoviemäriin. Siirtoviemäristä on 
mahdollista hyödyntää ainoastaan linjapumppaamot myöhemmässä vaiheessa. Rakennettaessa 
Ristiina – Mikkeli siirtoviemäriä, voidaan linjan toteutuksessa hyödyntää haja-asutuksen verkos-
toille rakennettuja linjauksia, aluevarauksia ja maanomistajien kanssa tehtyjä sopimuksia. 
 
Haja-asutuksen verkostojen rakentaminen eri osa-alueille (6 kpl) on riippuvainen alueilta ilmene-
vien liittymishalukkuuksien määrästä. Mikäli alueilta on riittävästi halukkaita liittyjiä ja verkoston 
rakentaminen todetaan taloudellisesti järkeväksi, voidaan alueen vesihuoltoa alkaa toteuttamaan. 
Alueiden viemäriverkostojen toteutussuunnittelu voidaan myös tehdä vaiheittain, jolloin ensim-
mäisen vaiheen suunnittelussa olisi mukana esimerkiksi 1…3 osa-aluetta. Toteutussuunnittelun 
yhteydessä tulee myös järjestää alueille riittävä tiedotus hankkeen etenemisestä sekä tarkentaa 
maanomistajasopimukset linjojen sijoittamisesta sekä varmistaa kiinteistöjen liittymishalukkuus.  
 
Koska koko suunnittelualue on laaja, olisi alueiden toteuttaminen mahdollista viedä eteenpäin 
alueittain eri vaiheissa. Ensimmäisessä vaiheessa verkosto rakennettaisiin osa-alueille 1 ja 2. 
Muiden alueiden viemäröinti Ristiinan taajamaan edellyttää näiden alueiden toteuttamista. Sa-
malla tulisi selvittää alueen 5 todellinen liittymishalukkuus ja päättää lähdetäänkö toisessa vai-
heessa toteuttamaan alueen 5 viemäröintiä Laitialan alueelle. Mikäli alueen 5 toteuttaminen ei 
näytä todennäköiseltä, voidaan tehdä päätös, että alue 4 viemäröidään toisessa vaiheessa Ristii-
nan suuntaan alueiden 1 ja 2 kautta. Mikäli alueella 5 on riittävästi liittyjiä lähdössä mukaan 
hankkeeseen, tulee tehdä päätös, viemäröidäänkö alue 4 Laitialan vai Ristiinan taajaman suun-
taan. Alue 3 ja alue 6 ovat erillisiä alueita, joiden vesihuolto voidaan toteuttaa, kun alue 1 ja alue 
2 on rakennettu. Alueiden 3 ja 6 toteutuksessa tulee huomioida, että molempien alueiden ver-
kostoissa on vesistönalituskohdat, jotka vaativat vesistönalitusluvan Aluehallintovirastosta. Lupa-
käsittelyssä tulee varautua hakemuksen jättämisestä noin vuoden käsittelyaikaan ennen luvan 
myöntämistä. 
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7. YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 

 
Tässä suunnitelmassa on laadittu yleissuunnitelmatasoinen selvitys Löytö-Vitsiälän alueen viemä-
riverkoston rakentamisesta ja nykyisen vesijohtoverkoston laajentamisesta. Suunnittelualue on 
jaettu kuuteen osa-alueeseen toteuttamisen vaiheistamiseksi. Yhteensä koko suunnittelualueen 
suunniteltujen verkostojen piirissä on noin 200 kiinteistöä. Vesijohtoverkoston piirissä on tällä 
hetkellä 73 kiinteistöä, joten uusia kiinteistöjä, joille vesijohtoverkosto olisi mahdollista laajentaa, 
on noin 130 kpl. Nykyisen vesijohtoverkoston laajentamisen lisäksi Löydön alueen nykyisen vesi-
johtoverkoston ja Ristiinan taajaman vesijohtoverkoston välille tulee uusi yhdysvesijohto 110-10 
PEH, joka varmistaa osuuskunnan alueen vedentoimittamisen varmuutta, mikäli osuuskunnan 
omien vedenottamoiden vedenhankinnassa tai vedenlaadussa on häiriöitä. Yhteensä suunnittelu-
alueella on uutta viemäriverkostoa noin 38 km ja uutta vesijohtoverkostoa noin 21 km. 
 
Viemäriverkosto on suunniteltu niin, että alkuvaiheessa jätevedet pumpataan Vihkon, Löydön, 
Rouvalinmäen ja Juurisalmen alueilta (alueet 1, 2, 3, 6) Ristiinan taajaman jätevedenpuhdista-
molle käsiteltäväksi. Sokkalanmäen alueen (alue 5) jätevedet on suunniteltu pumpattavaksi Lai-
tialan alueen olemassa olevaan viemäriverkostoon. Vitsiälän alueen (alue 4) jätevedet voidaan 
viemäröidä joko Laitialan alueen viemäriverkostoon tai Löydön alueen kautta Ristiinan taajaman 
jätevedenpuhdistamolle. Vitsiälän alueen viemäröintisuunta riippuu siitä, toteutetaanko Sokka-
lanmäen viemäriverkosto.  
 
Ristiinan taajaman ja Mikkelin taajaman välille on suunniteltu siirtoviemäriä, jonka on arvioitu 
valmistuvan vuosien 2018 - 2020 aikana. Haja-asutuksen kiinteistöjä ei voida liittää suoraan siir-
toviemäriin, mutta haja-asutuksen linjat voidaan liittää siirtoviemäripumppaamoon. Haja-
asutuslinjojen linjapumppaamot voidaan myös liittää siirtoviemäriin. Näin ollen haja-asutuksen 
viemäriverkosto pumppaisi jätevedet siirtoviemärin valmistumiseen asti Ristiinan taajaman ja 
osittain Laitialan viemäriverkostoon. Siirtoviemärin valmistumisen jälkeen osa haja-
asutusalueiden jätevesistä voidaan pumpata jo rakennetuilla linjapumppaamoilla suoraan siirto-
viemäriin, jolloin jätevettä ei tarvitse johtaa Ristiinan taajamaan asti. 
 
Koko suunnittelualueen vesihuollon alustava kustannusarvio on noin 2,6 milj. euroa (alv 0%). 
Keskimäärin kiinteistöä kohden kustannus viemäriverkoston ja vesijohtoverkoston rakentamises-
ta on noin 13 000 € ilman avustuksia, sisältäen kaikki linjan ja pumppaamoiden hankinnasta ja 
rakentamisesta muodostuvat kustannukset.  
 
Toteutussuunnitteluvaiheessa tämän yleissuunnitelman jälkeen, tulisi kartoittaa osa-alueittain liit-
tyjiä ja aloittaa linjojen maanomistajaneuvottelut sekä rahoitushakemuksen laatiminen. Yleis-
suunnitelman perusteella voidaan myös laatia vesistönalituslinjojen lupahakemukset ja täydentää 
hakemukseen tarvittavat leikkauskuvat vesistönalituskohdista. Toteutussuunnittelu olisi mahdol-
lista suorittaa alueittain niin, että ensimmäisessä vaiheessa tehtäisiin toteutussuunnitelma 1-3 
osa-alueella, jotka olisivat lähdössä toteutukseen ensimmäisenä. 
 
Löytö-Vitsiälä vesiosuuskunnan nykyiset vedenottamoiden käsittelyä olisi suositeltavaa tehostaa 
jatkossa. Molemmille vedenottamoille olisi suositeltavaa lisätä jatkuvatoiminen verkostoon pum-
pattavan veden desinfiointi. Desinfioinnin lisäksi etenkin Parkatinkankaan vedenottamon raudan- 
ja mangaaninpoiston tehostamisesta tulisi laatia tarkesuunnitelma. Yksi vaihtoehto olisi lisätä ve-
denottamolle painesuodatukseen perustuva raudan ja mangaanin poisto, jolloin verkostovesi tuli-
si täyttämään laatusuositukset raudan ja mangaanin osalta. Raudan poiston tehostaminen paran-
taa myös verkostoveden laatua ja verkoston toimintaa, jolloin rautasakka ei keräänny verkos-
toon. Alustavan arvion perusteella Parkatinkankaan vedenottamon tehostaminen olisi investointi-
kustannukseltaan noin 40 000…60 000 € (alv 0 %). Vitsiälän vedenottamon tehostaminen pelkäl-
lä desinfioinnilla olisi noin 20 000…30 000 € (alv 0 %). Samassa yhteydessä tulisi tarkastella ve-
denottamopumppujen kapasiteetin kasvattamisen tarpeet ja mahdollisen uuden vedenottokaivon 
tarvetta. 
 
 
Savonlinnassa 26.6.2014 
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LÖYTÖ-VITSIÄLÄ VESIOSUUSKUNTA LIITE 1
VIEMÄRÖINTISUUNNITELMA
Kustannusarvio (ALV 0 %)
TARVIKKEET TYÖKUSTANNUS YHTEENSÄ (työ +tarvikkeet)

Putkimateriaali Määrä yks EUR/yks EUR Kaivannot Määrä yks EUR/yks EUR EUR (alv 0 %)
jv 110 PVC / PP 0 m 6 0 jv 110 PVC / PP 0 m 41 0 0
jv 160 PVC / PP 2 100 m 9 18 900 jv 160 PVC / PP 2 100 m 41 86 100 105 000

   
pv 90-10 PEH 3 750 m 8 30 000 pv 90-10 PEH 3 750 m 26 97 500 127 500
pv 50-10 PEH 0 m 3 0 pv 50-10 PEH 0 m 18 0 0
pv 63-10 PEH 32 500 m 6 195 000 pv 63-10 PEH 32 500 m 22 715 000 910 000
pv 75-10 PEH 0 m 7 0 pv 75-10 PEH 0 m 24 0 0

Yhteensä 38 350 m 38 350 m 1 142 500

Vesijohto DN 50-10 0 m 2 0 Vesijohto DN 50-10 0 m 5 0 0
Vesijohto DN 63-10 17 350 m 3 52 050 Vesijohto DN 63-10 17 350 m 7 121 450 173 500
Vesijohto DN 100-10 3 750 m 9 33 750 Vesijohto DN 100-10 3 750 m 10 37 500 71 250

Yhteensä 21 100 m 21 100 m 244 750

Tarkastuskaivot Tarkastuskaivojen asennus
DN 400 mm 42 kpl 350 14 700 DN 400 mm 42 kpl 50 2 100 16 800

Venttiilit Venttiilit
Linjaventtiili, vj 76 kpl 200 15 200 Linjaventtiili, vj 76 kpl 100 7 600 22 800
Linjaventtiili, jv 231 kpl 200 46 200 Linjaventtiili, jv 231 kpl 100 23 100 69 300

Yhteensä 92 100

Maantienalituksen suojaputket Maantienalitukset
DN 50, suojaputki 168,3 mm 0 kpl /alitus (15m) 1500 0 DN 50, suojaputki 168,3 mm 0 kpl /alitus (15m) 1000 0 0
DN 63, suojaputki 168,3 mm 0 kpl /alitus (15m) 1500 0 DN 63, suojaputki 168,3 mm 0 kpl /alitus (15m) 1000 0 0
DN 75, suojaputki 168,3 mm 0 kpl /alitus (15m) 1500 0 DN 75, suojaputki 168,3 mm 0 kpl /alitus (15m) 1000 0 0
DN 110, suojaputki 168,3 mm 20 kpl /alitus (15m) 1500 30 000 DN 110, suojaputki 168,3 mm 20 kpl /alitus (15m) 1000 20 000 50 000
DN 160, suojaputki 219,1 mm 0 kpl /alitus (15m) 2500 0 DN 160, suojaputki 219,1 mm 0 kpl /alitus (15m) 1000 0 0
 Maantienalitus kaivamalla 0 kpl /alitus (15m) 500 0 0

Yhteensä 50 000

Pumppaamot Pumppaamon asennus
Kiinteistöpumppaamo 171 kpl 2500 427 500 Kiinteistöpumppaamo 171 kpl 700 119 700 547 200
Linjapumppaamo (sis. sähköliittymän) 6 kpl 14000 84 000 Linjapumppaamo 6 kpl 1000 6 000 90 000
Ilmanpoistokaivo 12 kpl 2300 27 600 Ilmanpoistokaivo 12 kpl 200 2 400 30 000

Yhteensä 667 200

Maamassat + muut työt
Linjojen raivaus  0 m 1,5 0 0
Kallion louhinta 2 500 m3 ktr 55 137 500 137 500
Tasaushiekka 0 m3 rtr 8 0 0
Murske 0 m3 rtr 12 0 0
Suodatinhiekka 0 m3 rtr 10 0 0
Kuitukangas 0 m2 2 0 0
Lämpöeriste, XPS 100mm 0 m2 7 0 0 m2 2 0 0
Maaleikkaus 0 m3 ktr 0 0 0

Yleiskustannus, EUR 12 % 282 102

YHTEENSÄ, EUR 2 632 952
Yhteensä kiinteistöjä, kpl 203
EUR / Kiinteistö 12 970
EUR / m 69
m / Kiinteistö 189


