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1. JOHDANTO 
 

Vesihuollon toiminta-alueet on määritelty Tammelan kunnan alueella toimiville 
vesihuoltolaitoksille. Toiminta-alue sisältää vedenjakelun verkostoalueen ja jä-
tevedenviemäröinnin verkostoalueen. 

Tammelassa toimivat seuraavat vesihuoltolaitokset:  
• Tammelan kunnan vesihuoltolaitos 
• Kaukjärven Vesihuolto Oy 
• Someron Vesihuolto Oy 
• Määrlammin vesiyhtymä 
• Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy 
• Portaan-Ojasen Vesihuolto Oy 
• Liesjärven Vesi Oy 
• Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy 
 
Vesihuollon toiminta-alueet hyväksyy Tammelan kunta. Vesihuoltolaitos on 
velvollinen huolehtimaan toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityk-
sen tarpeita vastaavasti (Vesihuoltolain 9 §). 
 
 

2. VESIHUOLTOLAKI 
 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määritys pohjautuu 1.3.2001 voimaan 
astuneeseen vesihuoltolakiin (119/2001). 

Vesihuollon järjestämisvelvollisuudesta säädetään vesihuoltolain 6 §:ssä. Kiin-
teistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta sen mukaan, kuin 
tässä laissa ja muussa laissa säädetään (Vesihuoltolain 6 §:n 1 momentti). 
Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelul-
liset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpitei-
siin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun 
saatavuuden turvaamiseksi (Vesihuoltolain 6 §:n 2 momentti). 

Vesihuoltolaitokselle määritetään toiminta-alue, jos vesihuoltolaitos vastaa yli 
50 asukkaan vesihuollosta tai vedenkulutus on yli 10 m3 vuorokaudessa.  

Vesihuollon toiminta-alueen tulee vesihuoltolain mukaan 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 (Vesihuoltolaki 7 §). Laitoksen 
toiminta-alueen tulee kuitenkin olla sellainen, että laitos kykenee taloudellisesti 
ja asianmukaisesti hoitamaan vesihuollon alueellaan (Vesihuoltolain 8 §:n 2. 
momentti).  

Vesihuollon toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on pääsääntöisesti liityttä-
vä keskitettyyn vesihuoltojärjestelmään. Kiinteistöllä ei kuitenkaan ole velvolli-



suutta liittyä hulevesiviemäriin huleveden ja perustusten kuivatusveden pois-
johtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkostoa tarkoitusta varten ja kiinteis-
tön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukai-
sesti. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myös hakemuksesta myön-
tää kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta vesijohtoon ja viemäriin, 
mikäli  

• liittäminen on kiinteistönomistajalle tai -haltijalle kohtuutonta ja  
• vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista 

hoitamista toiminta-alueella sekä lisäksi  
• kiinteistöllä on riittävästi käytettävissä talousvettä tai  
• jätevesien poisjohtaminen ja käsittely voidaan muutoin asianmukaisesti 

hoitaa tai  
• hule- ja perustusten kuivatusvedet voidaan muutoin poistaa asianmukai-

sesti.  

Ennen vapautuksen myöntämistä asiassa kuullaan vesihuoltolaitosta, kunnan 
terveydensuojeluviranomaista, kiinteistön omistajaa ja alueellista ympäristö-
keskusta. Vesihuoltolaitos voi vastaavasti kieltäytyä liittämästä laitoksen vesi-
johtoon tai viemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai jolta viemäriin johdetta-
van jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen 
edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta. 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyy ja tarvittaessa muuttaa kunta. 
Hyväksymispäätöksen yhteydessä kunnan on asetettava tavoitteellinen aika-
taulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin. Ennen toimin-
ta-alueen hyväksymistä tai muuttamista kunnan on myös pyydettävä asiasta 
lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava vesihuoltolaitokselle ja alueen 
kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. 
 
 

3. VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEIDEN MÄÄRITTELYPERUSTEET 
 
Vesihuollon toiminta-alueiden ja toiminta-alueiden sisällä olevien verkostoalu-
eiden määrittelyssä on käytetty lähtötietoina olemassa olevia verkostokarttoja, 
vesihuoltolaitoksilta saatuja suunnitelmia, kylien viemäröinnin yleissuunnitel-
maa sekä Forssa-Riihivalkama-Porras vesihuoltohankkeen suunnitelmia.  
 
Toiminta-alueen ja verkostoalueiden määrityksessä on noudatettu seuraavia 
perusperiaatteita: 
• Toiminta-alueeseen sisältyvistä verkostoalueista pyritään saamaan yhte-

näisiä ja mahdollisimman selväpiirteisiä 
• Toiminta-alue määritetään veden jakelun osalta olemassa olevien ver-

kostojen perusteella ja viemäröinnin osalta olemassa olevien ja suunni-
teltujen verkostojen mukaan. Toiminta-alueen rajauksena on käytetty 
pääasiallisesti kiinteistörajoja, rantaviivoja, uomia ja väyliä.  

• Toiminta-alue määritetään yleisesti enintään noin 100 m:n tai 150 m:n 
päähän runkolinjasta. Poikkeuksena ovat alueet, jotka rajoittuvat yleiseen 
tiehen, rautatiehen tai vesistöön, jolloin raja muodostuu näiden asettami-
en ehtojen mukaan. Alueilla, joissa on rakennettu tai tullaan rakentamaan 



viemäröinti, on esitetty laajempia toiminta-alueita kiinteistöjen rajojen 
mukaan. 

• Runkojohto ei ole toiminta-aluetta. Runkojohdon varrella tai päätepisteis-
sä olevia yksittäisiä kiinteistöjä ei yleisesti sisällytetä toiminta-alueeseen, 
jos niillä ei vesihuollon toiminnan ja laajennettavuuden kannalta merkitys-
tä. Runkojohdon varrella olevat asutuskeskittymät (2-3 tai useampi kiin-
teistö) liitetään toiminta-alueeseen, jos siihen ei ole vesihuollon toiminnan 
tai laajennettavuuden kannalta teknistä tai taloudellista estettä. 

• Toiminta-alueen laajentaminen tapahtuu vesihuollon tarpeen, teknisten ja 
taloudellisten edellytysten mukaan. Laajennusalueiksi on merkitty vesi-
huollon kehittämissuunnitelman tai muuhun kunnallisen päätökseen pe-
rustuvat tarvealueet. Alueiden toteuttamisaikataulu on ohjeellinen. Laa-
jennusalueiden aikataulu ja vaiheistus tarkistetaan vuosittain vesihuolto-
yhtiöiden toimintasuunnitelmista. 

 
Tammelan kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueet on 
esitetty liitteenä olevilla kartoilla. 
 
 

4. VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET 
 
Tammelan kunnan vesihuoltolaitos 
Tammelan kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkosto ja viemäriverkko kat-
taa asemakaava-alueet, asemakaava-alueen välittömässä läheisyydessä ole-
via alueita sekä haja-asutusalueella Tapolan alueen. Kaukjärven alueella asu-
miseen suunnitellut asemakaava-alueet mukaan lukien vedenjakelun hoitaa 
Kaukjärven Vesihuolto Oy, mutta viemäröinnin kunnan vesihuoltolaitos. Kauk-
järven teollisuusalueella kunnan vesihuoltolaitos huolehtii sekä veden jakelus-
ta että viemäröinnistä. Papinsillantien, Valtaimenkujan ja Nuutinkulmantien ha-
ja-asutusalueilla kunnan vesihuoltolaitos vastaa viemäröinnistä, mutta Etelä-
Tammelan Vesihuolto Oy vedenjakelusta.  
 
Tammelan kunnan vesihuoltolaitos ottaa vettä omilta vedenottamoilta Syrjän-
harjulta ja Pätinkiharjulta sekä voi tarvittaessa ostaa vettä Forssan kaupungin 
vesihuoltoliikelaitokselta Kydön liitospisteen kautta. Tapolan alueella vesi tulee 
Eerikkilän urheiluopistolla sijaitsevasta kunnan vedenottokaivosta.  
 
Jätevedet johdetaan Kydössä yhden liitospisteen kautta Forssan kaupungin 
vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. Hulevesiviemäröin-
tiä on kunnan asemakaava-alueilla, jossa viemäröinti laajenee Keskus-Alhon 
asemakaava alueelle vuonna 2012. 
 
Toiminta-alueen laajentaminen suunnataan ensisijaisesti uusille asemakaava-
alueille ja muille asemakaava-alueen lähellä sijaitseville taajaan asutuille alu-
eille. Haja-asutusalueella laajennetaan viemäriverkkoa Kaukjärvellä Forssan 
suuntaan ja itään Mustialan suuntaan. 

 
Kunnan vesihuoltolaitoksen vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin verkostoalu-
eet on esitetty suunnitelmakartoissa. Hulevesiviemäröinnille ei ole esitetty toi-
minta-alueita, koska verkosto on niin hajanainen.  
 



 
Vesiyhtiöt  ja -yhtymät 
Vesiyhtiöiden ja yhden vesiyhtymän vesijohtoverkostot ja viemäriverkostot kat-
tavat merkittävän osan haja-asutusalueita Tammelan kunnan alueella.  
 
Pohjois-Tammelan vesihuolto Oy:llä on vedenjakelua Teuron, Kuuslammin, 
Susikkaan, Mustialan, Hevoniemen, Hykkilän ja Lunkaan kylissä. Vesi oste-
taan kunnan vesihuoltolaitokselta. Viemäriverkostoa on rakennettu toistaiseksi 
Mustialan, Hevoniemen, Susikkaan ja Hykkilän kyliin. Viemäriverkon laajen-
nuksia on tarkoitus tehdä lähivuosina Teuron, Kuuslammin ja Lunkaan kyliin. 
Jätevesi toimitetaan kunnan vesihuoltolaitoksen verkoston kautta Forssan jä-
tevedenpuhdistamolle. 
 
Kaukjärven Vesihuolto Oy:llä on vesijohtoverkko Kaukjärven kylän alueella 
ulottuen osaltaan Forssan kaupungin alueelle. Yhtiöllä ei ole toiminnan laajen-
tamissuunnitelmia. 
 
Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy:llä on vedenjakeluverkostoa Sukulan, Häi-
viän Riihivalkaman, Kallion ja Kaukolan kylien alueella. Vesi ostetaan kunnan 
vesihuoltolaitokselta. Viemäriverkostoa on valmiina  Häiviän ja Kallion kylissä. 
Viemäriverkostoa on tarkoitus laajentaa lähivuosina Riihivalkaman ja Sukulan 
kyliin. Jätevesi toimitetaan kunnan vesihuoltolaitoksen verkoston kautta Fors-
san jätevedenpuhdistamolle. 
 
Liesjärven Vesi Oy:llä on vesijohto- ja viemäriverkostoa Liesjärven kylän alu-
eella. Verkostoon ei ole suunnitteilla merkittäviä laajennuksia. Vesi hankitaan 
kunnan vesihuoltolaitoksen omistamalta Liesjärven vedenottamolta ja jätevesi 
toimitettaan kunnan omistamalle Liesjärven jätevedenpuhdistamolle. Puhdis-
tettu jätevesi purkautuu Liesjärven Soukkajärveen. 
 
Portaan – Ojasen Vesihuolto Oy:llä on vesijohtoverkostoa Portaan ja Ojasen 
kylän alueilla. Vesi hankitaan omasta Onkilammin vedenottamosta. Viemäri-
verkoston rakentamista voidaan suunnitella vasta kun alueelle on saatu siirto-
viemäri. Siirtoviemäri on suunniteltu, mutta sen rakentamisaikataulu on avoin.  
 
Someron Vesihuolto Oy:llä on vedenjakeluverkostoa Torron ja Letkun kylien 
alueella. Vesi tulee yhtiön omista vedenottamoista. Yhtiöllä ei ole verkoston 
laajentamissuunnitelmia. 
 
Määrlammin vesiyhtymällä on vedenjakelua Saaren kylän alueella 60 henki-
lölle. Vesi hankitaan omasta Määrlammin vedenottamosta. Yhtymällä ei ole 
verkoston laajentamissuunnitelmia. Yhtiön verkosto on osittain ristissä Por-
taan- Ojasen Vesihuolto Oy:n verkoston kanssa. Yhtymälle ei ole esitetty kar-
talla toiminta-aluetta. 
 
Vesiyhtiöiden vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin verkostoalueet on esitetty 
liitekartoissa. Jätevesiviemäröinnin kartassa on Portaan alueelle ja Ruostejär-
ven alueelle on esitetty toimijat kysymysmerkillä, koska näistä ei ole vielä pää-
tetty.  
 
 



5. VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTTAMI-
NEN 

 
Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja 
verkostoalueet vesihuoltolaitoksen esityksestä tai kuultuaan vesihuoltolaitosta. 
Asiasta päättää kunnanvaltuusto, ellei se ole johtosäännöllä siirtänyt päätös-
valtaa (Vesihuoltolakiopas, MMM:n julkaisuja 1/2002).  
Ennen toiminta-alueen hyväksymistä kunnassa on toiminta-alueesta pyydettä-
vä lausunto valvontaviranomaisilta (vesihuoltolaki 8§). Niitä ovat alueellisen 
ELY-keskuksen lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomainen ja kunnan ym-
päristönsuojeluviranomainen (vesihuoltolaki 4§). Lisäksi vesihuoltolaitoksilla ja 
alueen kiinteistöjen omistajilla on oltava tilaisuus tulla kuulluksi.  
 
Kartta vesihuollon toiminta-alueista pannaan ehdotuksena yleisesti nähtäville 
30 päivän ajaksi. 

 
Muutoksenhausta ja valitusoikeudesta on säädetty Vesihuoltolain kohdissa 32 
§ (muutoksenhaku) ja 33 § (valitusoikeus). 
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