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PARKANON KAUPUNKI

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Työ 20830YV

1 JOHDANTO

Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetään Parkanon kaupungin
vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn kehittämisratkaisut sekä taajamissa että
haja-asutusalueilla.

Ensimmäinen Parkanon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu
vuonna 2003. Kehittämissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa
18.2.2004.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu AIRIX Ympäristö Oy:ssä
Tampereella Parkanon kaupungin toimeksiannosta.

2 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TARKOITUS, OSALLISTUMINEN JA ARVIOINTI

Vesihuollon kehittämissuunnitelma perustuu 1.3.2001 voimaan astuneeseen
vesihuoltolakiin. Vesihuoltolain mukaan kunnan tehtävänä on kehittää vesihuoltoa
alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden
toteuttamiseksi. Lisäksi kunnan tulee osallistua vesihuollon alueelliseen
yleissuunnitteluun.

Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin
kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta
talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen
viemäröinti (Vesihuoltolaki 1 §).

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten
kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon
kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee olla
riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

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

Kehittämissuunnitelma ei ole kaupunkia tai muita tahoja sitova oikeusvaikutteinen
suunnitteluväline, vaan vesihuollon tavoitteita määrittelevä asiakirja. Se on lain
perustelujen mukaisesti tarkoitettu joustavaksi kunnan vesihuollon suunnittelun
välineeksi.

Suunnitelman yhtenä tavoitteena on tehdä siitä työkalu, jota voi hyödyntää
kaupunkilaiset, kaupungin päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-
alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos.

3 YLEISTIEDOT

Suunnittelun lähtötietoina on käytetty kaupungilta ja Tilastokeskukselta sekä
aikaisempia suunnitelmia ja selvityksiä. Lähtötiedot perustuvat vuosien 2005-2007
aikana tapahtuneeseen kehitykseen. Ennusteiden lähtökohtana on käytetty
vuoden 2007 tilannetta ja vuosien 2005-2007 kehitystä.

3.1 SUUNNITTELUALUE

Parkanon kaupunki sijaitsee Pirkanmaalla noin 85 km Tampereelta luoteeseen.
Parkanon naapurikuntia ovat Ikaalinen, Jalasjärvi, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia,
Kihniö ja Kuru.

Parkanon kaupungin kokonaispinta-ala on 911 km2, josta vesistöjen osuus on 55
km2 (6 %). Kaupungin keskusta sijaitsee Kirkkojärven rannalla.

Parkanon kaupunki kuuluu Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja
Länsi-Suomen ympäristölupaviraston toiminta-alueisiin.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma koskee koko Parkanon kaupunkia.

3.2 VÄESTÖPOHJA JA –KEHITYS SEKÄ ELINKEINOT

Parkanon väkiluku oli vuoden 2007 lopussa 7135 henkilöä, joista noin 65 % asui
taajama-alueella. Kaupungin väestömäärä on kehittynyt viime vuosina seuraavasti:

1990 1995 2000 2005 2006 2007

Väkiluku 8 446 8 226 7 807 7 340 7 213 7 135

Kesämökkejä oli vuoden 2006 lopussa 1169 kappaletta (Tilastokeskus).

Laaditun väestöennusteen mukaan kaupungin väkiluku vähenee vuoden 2005
väkiluvusta mitoitusvuoteen 2020 mennessä noin 715 henkilöllä eli noin 10 %.
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Seuraavassa taulukossa on esitetty väestöennuste vuosille 2005-2020.
Väestöennuste perustuu Tilastokeskuksen laatimaan ennustukseen.

2005 2010 2015 2020

Väkiluku 7 340 6 966 6 763 6 627

Ennusteiden mukaan kaupungin väliluvun odotetaan vähenevän. Taajamien
väkiluku on kasvussa väestön muuttaessa taajamiin. Taajamien väkiluvun kasvu
perustuu alkutuotannon työpaikkojen vähenemiseen haja-asutusalueella sekä
väestön ikääntymiseen. Palvelut ja tuotantotoiminta keskittyvät kuntakeskuksiin.

Kaupungin elinkeinorakenne (alueella asuva työvoima) vuoden 2004 lopussa on
esitetty seuraavassa taulukossa. Työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2004 102 %.

Määrä %

Maa- ja metsätalous 253 7,3

Jalostus 1 267 36,6
Palvelut 1 855 53,6
Toimiala tuntematon 86 2,5

Yhteensä 3 461 100

3.3 KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ

Parkanon kaupungin alueella maakuntakaavoitus kuuluu Pirkanmaan liitolle.
Pirkanmaan 1. maakuntakaava on vahvistettu alkuvuodesta 2007.

Parkanon keskustan alueelle on laadittu yleiskaava. Uusi osayleiskaava keskusta-
alueelle on tekeillä. Myös Aureskosken alueelle on laadittu osayleiskaava.
Keskustaajama on pääosin asemakaavoitettu. Rantaosayleiskaava kattaa 33
järveä tai lampea. Ranta-asemakaavoja on kymmeniä.

Rautatieaseman alueen osayleiskaava on parhaillaan tekeillä. Kairolammen ja
Kaironiemen alueen sekä vanhan rautatieaseman asemakaavat ovat tekeillä.

Parkanossa sijaitsee kymmenen Natura 2000 –verkostoon kuuluvaa arvokasta
luontoaluetta: Isokivenneva-Marjakangas (254 ha), Nälkähittenkangas (33 ha),
Rengassalo (109 ha), Kaidatvedet (244 ha), Puurokeidas-Hannankeidas (574 ha),
Häädetkeidas (2011 ha), Aurejärvi (717 ha), Raatosulkonneva (109 ha), Ahvenus
(100 ha) ja Horjunkeidas (250 ha). Näistä Häädetkeidas ja Horjunkeidas sijaitsevat
osin Karvialla ja Aurejärvi osin Kurussa. Lisäksi Parkanossa sijaitsee
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja –kohteita
sekä useita paikallisesti arvokkaita perinnemaisemia.

3.4 VOIMASSA OLEVAT VESIHUOLLON SUUNNITELMAT

Pirkanmaan haja-asutuksen vesihuollon yleissuunnitelma on laadittu Pirkanmaan
liiton, Pirkanmaan TE-keskuksen ja Pirkanmaan ympäristökeskuksen toimesta.
Yleissuunnitelma on laadittu vuonna 2001.

Parkanon kaupunki on mukana HajaKäsi –projektissa, jossa on laadittu yhtenäinen
haja-asutuksen jätevesien käsittelysuunnitelma Kyrösjärven reitin kuntiin.
Työryhmän raportti on ilmestynyt vuonna 2003.
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Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma on valmistunut vuonna 2006. Siinä
on luotu periaatteet vesihuollon ylikunnallisille kehittämistoimille.

Parkanon kaupunki on mukana Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten
ympäristökeskusten Viemärit 2020 –projektissa. Projekti liittyy viemäriverkoston
vuotovesien vähentämiseen.

Parhaillaan laaditaan suunnitelmaa Kihniö – Parkano siirtoviemäristä, jolla
johdettaisiin Kihniön jätevedet käsiteltäviksi Parkanon jätevedenpuhdistamolle.
Vuorijärven vedenottamolle laaditaan parhaillaan suunnitelmaa
vedenkäsittelylaitoksesta mangaanin ja raudan poistamiseksi. Kihniön kunnassa
sijaitseva Nerkoon vesiosuuskunta suunnittelee laajennusta Parkanon puolelle
Linnankylään, noin 20 kiinteistöön.

Erityistilanteiden vesihuoltosuunnitelma on laadittu vuonna 1994. Selvitys
vesihuollon riskienhallinnasta on tekeillä parhaillaan.

4 VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA TAVOITTEET KUNNASSA

4.1 VESIHUOLLON TOIMINNAN YLEISET SUUNTAUKSET

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

Vedenhankinnan ja –jakelun kehittämisessä pyritään seuraaviin tavoitteisiin:
 Yhdyskuntien vedenhankinnan tulee käyttää niin hyvää raakavettä kuin se

teknisesti ja taloudellisesti on mahdollista.
 Kotitalouksien tulee saada vesijohdosta laadultaan kaikkiin tavanomaisiin

käyttötarkoituksiin soveltuvaa vettä, mikä tulee varmistaa riittävän tehokkaalla
vedenkäsittelyllä.

 Vedenkäytössä tulee pyrkiä säästäväisyyteen.
 Vedenhankinnan ja –jakelun tulee toimia keskeytyksettä.
 Kuluttajia tulee palvella tehokkaasti ja taloudellisesti.

Vedenhankinta järjestetään teknis-taloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla ja
siten, että veden laatu täyttää viranomaisohjeet. Laatuvaatimusten perusteena on
sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetus 461/2000.

Viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn kehittämisessä pyritään seuraaviin
tavoitteisiin:
 Käytetään parasta mahdollista tekniikkaa, joka on taloudellisesti järkevää,

vesistöjen ja muun ympäristön suojelemiseksi.
 Saatetaan jätevesien käsittely sellaiselle tasolle etteivät puhdistetut jätevedet

aiheuta ympäristöongelmia meri- tai maa-alueille eikä jätevesien käsittely
rajoita maankäyttöä tai elinkeinojen harjoittamista.

 Käytetään hyväksi mahdollisimman helppohoitoisia ja varmatoimisia sekä
pitkäikäisiä jäteveden puhdistusmenetelmiä.

 Vähennetään jätevesien määrää.
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 Pyritään liittämään haja-asutusta keskitettyyn jätevesien käsittelyyn (pois
kiinteistökohtaisista järjestelmistä).

 Järjestetään käymälä- ja puhdistamolietteiden jatkokäyttö.
 Kuluttajia palvellaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Hulevesien käsittelyn kehittämisessä pyritään käsittelemään hulevedet
syntysijoillaan ympäristön kannalta järkevällä tavalla. Sekaviemäröinnistä pyritään
pääsemään täysin eroon.

4.2 KUNNAN VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

4.2.1 Palvelujen tuottaminen

Parkanon kaupungissa tavoitteena on ehyen ja tiiviin yhdyskuntarakenteen
säilyttäminen. Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on turvata vesihuoltopalvelut
asiakkaille tiiviin yhdyskuntarakenteen sisällä.

Vesihuoltopalveluiden kattavuutta parannetaan nykyisten toiminta-alueiden sisällä
ja laajennetaan nykyisten toiminta-alueiden lähialueille. Vesihuoltolaitos keskittyy
tulevaisuudessa hoitamaan vesihuoltopalvelut nykyisillä toiminta-alueillaan. Haja-
asutusalueen uudet vesihuoltohankkeet toteutetaan osuuskuntamuotoisina.

Parkanon kaupungissa vesihuollon suurimmat ongelmat ovat vesihuollon
toimintavarmuus, veden laatu ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueiden
laajennustarpeet. Lähivuosina vesihuollossa keskitytään näiden ongelmien
ratkaisemiseen.

Parkanon kaupunki on asettanut vesihuollon tavoitteiksi seuraavat päämäärät:

Vedenhankinta

Kaupungin vesihuoltolaitoksen vedenhankinta tapahtuu jatkossakin omilta
vedenottamoilta ja kaupungin alueella sijaitsevilta pohjavesialueilta sekä
mahdollisesti osittain naapurikuntien verkostoista. Tavoitteena on säilyttää nykyiset
vedenhankintajärjestelmät ja laitokset toiminnassa ja kehittää niiden toimintaa
sekä tutkia uusien vedenottamoiden rakentamista ja yhdysvesijohtojen
rakentamista naapurikuntiin kasvavan vedentarpeen täyttämiseksi. Jakamalla
vedenhankinta useammalle vedenottamolle ja lisäämällä yhteistyötä
naapurikuntien kanssa parannetaan vedentoimitusvarmuutta poikkeustilanteissa.
Pitkällä aikavälillä tutkitaan mahdollisuuksia vedenhankintaan Kankaanpäästä.

Keskitettyä vedenjakelua laajennetaan taloudellisten resurssien mukaan uusille
alueille, erityisesti alueille, joissa vedestä on pulaa tai vesi ei täytä talousveden
laatuvaatimuksia ja laatusuosituksia. Verkostovuotoja pyritään vähentämään
verkostoa saneeraamalla.

Viemäröinti ja jätevedenkäsittely

Jätevedet puhdistetaan kaupungin omalla jätevedenpuhdistamolla. Parkanon
Pioneerivarikon sekä Kihniön kunnan jätevesien johtamista Parkanon
jätevedenpuhdistamolle suunnitellaan parhaillaan.

Parkanon kaupunki on mainittu raportissa, jossa on pohdittu jätevesien johtamista
Tampereen seudun suurpuhdistamoon. Hanketta ollaan toteuttamassa vuosina
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2015-2020, joten riippumatta hankkeen toteuttamisesta tai hankkeen laajuudesta,
Parkanon jätevedenpuhdistamoa tullaan ylläpitämään seuraavat 20-30 vuotta.
Viemäröinnissä ja jätevesienkäsittelyssä on mahdollista tehdä yhteistyötä myös
Ikaalisten kaupungin kanssa.

Keskitettyä viemäröintiä laajennetaan taloudellisten resurssien mukaan uusille
alueille, erityisesti taajaan asutuille alueille sekä pohjavesi- ja ranta-alueille.
Vuotovesien määrää vähennetään verkostoa saneeraamalla. Haja-asutusalueella
viemäröinnin järjestäminen on kiinteistöjen omistajien vastuulla.

Hulevesien käsittely

Hulevesien viemäröinnissä ja käsittelyssä seurataan yleistä kehitystä. Uusilla ja
saneerattavilla alueilla hulevesienkäsittely on osa yhdyskuntatekniikan
rakentamista.

4.2.2 Yhdyskuntarakenteen kehittäminen

Vesihuollon tavoitteena on ympäristönsuojelu ja ympäristöpäästöjen
pienentäminen päästöehtojen ja teknis-taloudellisten edellytysten mukaan. Pitkällä
aikavälillä keskitetyt vesihuoltojärjestelmät mahdollistavat yhdyskuntarakenteen
tiivistämisen alueiden sisällä sekä tarjoavat kunnallisen peruspalvelun myös
taajamien ulkopuolelle. Saattamalla alueita keskitettyjen vesihuoltojärjestelmien
piiriin voidaan parantaa alueiden houkuttelevuutta asukkaiden ja teollisuuden
silmissä. Kaavoituksessa on huomioitava jo olemassa olevat
vesihuoltojärjestelmät, joita tulee hyödyntää kaavoja laadittaessa. Kaavoituksessa
on myös otettava huomioon vesihuollon tarpeet.

Vesihuollon tavoitteena on tehtyjen maankäyttö- ja elinkeinoratkaisujen ja
kaavoituksen tukeminen.
 Vesihuollon rakentaminen seuraa kaavoitus- ja maankäyttöratkaisuja sekä

suojelusuunnitelmia.
 Kaavoituksessa tulisi entistä enemmän selvittää verkostojen rakentamis- ja

laajentamistarpeet sekä –mahdollisuudet. Myös mahdolliset hulevesien
käsittelytarpeet tulee ottaa huomioon kaavoituksessa. Käytännössä
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueita tulisi pohtia samanaikaisesti kaavoituksen
kanssa.

 Lähtökohtana tulisi olla eri viranomaisten keskinäinen vuorovaikutus
yleissuunnittelun tai kaavoitusvaiheen aikana. Maankäyttö ja kaavoitus tulee
esille viimeistään ympäristölupia haettaessa.

4.2.3 Kuntayhteistyö

Parkanon kaupungin tavoitteena on olla mukana seudullisen vesihuoltoyhteistyön
kehittämistyössä.

Kuntayhteistyöllä Ikaalisten, Jalasjärven, Jämijärven, Karvian ja Kihniön kanssa
voidaan parantaa vedenhankinnan toimintavarmuutta poikkeustilanteissa.
Ylikunnallisella yhteistyöllä voidaan myös parantaa kuntien rajojen lähellä
sijaitsevien kiinteistöjen liittymismahdollisuuksia keskitettyihin
vesihuoltojärjestelmiin.

Yhteistyötä naapurikuntien kanssa voidaan lisätä erilaisten palvelujen
tuottamisessa. Kysymykseen tulee mm. käyttöhenkilökunnan toimiminen
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useammassa kunnassa. Yhteistyötä voidaan laajentaa myös erilaisiin hankintoihin,
kuten asiantuntijapalveluihin, materiaalihankintoihin ja urakointipalveluihin sekä
huoltopalveluihin. Huoltopalveluiden ja palvelusopimusten keskittämisellä voidaan
saavuttaa etua niin palveluiden hinnoissa kuin toimitusten nopeudessa ja
laadussa.

Vesihuoltoasiantuntemuksen vaihtoa naapurikuntien kanssa lisätään tarpeen
mukaan.

4.2.4 Sisäisen toiminnan kehittäminen

Toimintaa kehitetään kaupungin oman vesihuoltolaitoksen puitteissa itsenäisesti.
Suunnittelussa otetaan huomioon kaupungin muiden toimielinten asettamat
päämäärät.

Vesihuoltolaitoksen toimintaa kehitetään taloudellisesti itsenäiseksi tulosyksiköksi
vesihuoltolain edellyttämällä tavalla. Kaupunki huolehtii yhteistyössä
vesihuoltolaitoksen kanssa vesihuoltolaitoksen taloudellisten ja henkisten
toimintaedellytysten turvaamisesta. Laitosten ja verkostojen toimintavarmuutta
lisätään huolehtimalla henkilökunnan koulutuksesta, varaamalla riittävästi
määrärahoja huoltoon, kunnossapitoon ja saneerauksiin.

Sisäisen toiminnan kehittämisessä keskitytään vesihuoltolaitoksen ja muiden
hallintokuntien väliseen toimintaan. Erityisesti kehittäminen koskee terveystoimea
ja pelastustoimea.

Vesihuoltoa ohjaavat säädökset ovat muuttuneet monilta osin viime vuosien
aikana. Kuntalaiset ja vesihuoltolaitoksen henkilökunta tarvitsevat tietoa
tapahtuneista muutoksista. Tiedonsaantia voidaan parantaa kouluttamalla
vesihuoltolaitoksen henkilökuntaa ja lisäämällä sisäistä ja ulkoista tiedotusta sekä
kehittämällä tiedotuskanavia.

4.2.5 Toiminnan rahoitus

Vesihuoltolaitos toimii erillisenä kirjanpidollisena yksikkönä
kaupungin kirjanpidossa.

Vesihuoltolaissa on edellytetty, että laitokset pystyvät omalla toiminnallaan
kattamaan kaikki perusinvestoinnit ja huolehtimaan tulevaisuuden
investointivarauksista, jonka lisäksi laitoksilla on oikeus kohtuulliseen tuottoon.

Vesihuoltolaitosten toiminta perustuu liittymis- ja käyttömaksuihin, joilla rahoitetaan
investoinneista sekä käytöstä ja huollosta aiheutuvat kustannukset.

Vesihuoltohankkeiden toteuttamiseen on myös mahdollista saada valtion ja EU:n
rahoitusta.

Parkanon vesihuollon tavoitteena on saatavilla olevien tukimuotojen
hyödyntäminen täysimääräisenä ja taloudellisesti järkevällä tavalla. Vesihuollon
rakentaminen perustuu edelleen kuntien omiin voimavaroihin ja
rahoitusmahdollisuuksiin.
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Oma rahoitus

Liittymismaksu on kertaluonteinen maksu, joka suoritetaan kiinteistön liittyessä
keskitettyyn vedenjakeluun tai viemäröintiin. Liittymismaksun lisäksi peritään
vuosittainen perusmaksu (€/a) ja kulutukseen perustuvaa kulutusmaksua (€/m3).

Kulutukseen perustuvan maksun suuruus tulee olla sama joka paikassa. Sen
sijaan perusmaksu ja liittymismaksu voivat vaihdella alueittain.

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen nykyiset vesi- ja jätevesitaksat on esitetty
liitteessä 3. Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnan taksat on esitetty kappaleessa
5.2.1.

Ulkopuolinen rahoitus

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

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

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

Avustukset myöntää alueellinen ympäristökeskus maa- ja metsätalousministeriön,
työministeriön ja ympäristöministeriön niiden käyttöön osoittamista määrärahoista.

Tukea voidaan myöntää toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on alueellisen
yhteistyön aikaansaaminen vesihuollossa, vesihuollon turvaaminen
erityistilanteissa, vesihuollon aikaansaaminen maaseutuyhdyskunnissa ja haja-
asutusalueilla tai pinta- tai pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen taikka niiden
tilan parantaminen.

Valtion asuntorahaston talousjätevesiavustusta voidaan myöntää
ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuinrakennusten
talousjätevesijärjestelmien parantamiseen vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden
ulkopuolella. Avustusta myönnetään enintään 35 % hyväksyttävistä
kustannuksista. Kunta myöntää avustuksen.

Valtion vesihuoltotyöt
Valtion vesihuoltotyöt koskevat vesijohto- ja viemärilinjojen rakentamista, joissa
valtio tekee varsinaisen työosuuden ja kunta hankkii putkimateriaalin yms.
tarvikkeet. Ne ovat yleensä mittavia, monesti kuntien välisten vesijohto- ja
viemärilinjojen rakennustöitä.

Valtion tuen prosentuaalinen osuus valtion vesihuoltotöissä on merkittävä.
Vesihuoltotyön laskennallinen vaikutus kokonaisinvestoinnin osalta on noin 50 %.
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EU-tuet
EU-rahaa myönnetään avustuksina kuntien ja muidenkin vesihuoltoinvestointeihin.

5 VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET

5.1 NYKYISET TOIMINTA-ALUEET JA ORGANISAATIOT

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkosto kattaa keskustaajaman
ja Riuttasjärven alueen sekä Aureen, Vuorijärven, Alaskylän, Yliskylän ja
Lapinnevan kylät. Parkanon kaupungin vesihuoltolaitos ostaa vettä Riuttasjärven
alueelle Parkanon Pioneerivarikon vedenottamolta.

Viemäriverkosto kattaa keskustaajaman ja Lapinnevan kylän. Hulevesiviemäreitä
on osassa keskustaajamaa.

Kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet määritellään uudelleen vesihuollon
kehittämissuunnitelman päivityksen yhteydessä. Tällä hetkellä on voimassa
aikaisemmin määritellyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet.

Pohjois-Parkanon vesiosuuskunta toimittaa vettä Kuivasjärven ja Lamminkosken
alueelle noin 170 talouteen.

Kaupungin vesihuoltolaitos toimii kaupungin hallinnon alla omana
talousyksikkönään. Vesihuollon organisaatiokaavio on esitetty seuraavassa.

Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnan toiminnasta vastaa vesiosuuskunnan hallitus.

Vesihuollon nykytilanne on esitetty kartassa 101.

Kaupunginhallitus

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

Kaupunginvaltuusto

Työpäällikkö
Kunnallistekniikka

Vesi- ja viemäri-
laitoksenhoitajat (2 kpl)

Tuntityöntekijät
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5.2 VEDENHANKINTA

5.2.1 Vedenhankinta ja -jakelu

Vesivarat ja lupatilanne

Parkanon kaupungin alueella sijaitsee 18 luokiteltua pohjavesialuetta, joista kaksi
sijaitsee osittain naapurikuntien puolella. I-luokan pohjavesialueilla muodostuvan
pohjaveden määräksi on arvioitu 6450 m3/d, II-luokan alueilla 500 m3/d ja III-luokan
alueilla 5040 m3/d. Pohjavesialueet on esitetty tarkemmin liitteessä 1.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen
vedenottamoiden lupaehtojen mukaiset ottomäärät.

Vedenottamo Lupaehtojen mukainen ottomäärä *

m
3
/d

Vuorijärven vedenottamo (L-S VEO 1974) 2 000

Karjanmaan vedenottamo (L-S VEO 1970) 600

Yhteensä 2 600

* vuosikeskiarvona laskettuna

Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnan vedenottamolla ja Pioneerivarikon
vedenottamolla ei ole ottolupia, koska alle 250 m3/d vedenotto ei tarvitse
vesioikeuden lupaa.

Vedenottamot ja käsittelylaitokset

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksella on käytössään kaksi
pohjavedenottamoa: Vuorijärven vedenottamo ja Karjanmaan vedenottamo.
Vuorijärven vedenottamo sijaitsee Vuorijärven pohjavesialueella ja Karjanmaan
vedenottamo Karjanmaan pohjavesialueella.

Vuorijärven vedenottamolla vesi otetaan kahdesta siiviläputkikaivosta. Vuorijärven
vedenottamolla on yhteensä neljä kaivoa. Karjanmaan vedenottamolla vesi
otetaan kolmesta kuilukaivosta. Vedenottamoiden vesi alkaloidaan soodalla ennen
verkostoon toimittamista. Vuorijärven vedenottamolle suunnitellaan parhaillaan
mangaanin (ja raudan) poistolaitosta. Lisäksi kaupungin vesihuoltolaitos ostaa
vettä Parkanon Pioneerivarikon vedenottamolta.

Pioneerivarikon vedenottamo sijaitsee Isokankaan pohjavesialueella. Parkanon
Pioneerivarikon vedenottamon vedenkäsittelymenetelmänä on alkalointi lipeällä.
Vedenottamolta toimitetaan vettä Pioneerivarikon teollisen toiminnan ja Parkanon
kaupungin vesihuoltolaitoksen lisäksi Pioneerivarikon asuntoalueelle muutamaan
kiinteistöön.

Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnalla on pohjavedenottamo Kuivasjärvellä.
Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnan vedenottamo sijaitsee Kuivasjärven
pohjavesialueella. Vedenottamon vesi alkaloidaan soodalla ennen verkostoon
toimittamista.

Vedenottamot on esitetty tarkemmin liitteessä 2.
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Verkosto ja vesisäiliöt

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston, Pohjois-Parkanon
vesiosuuskunnan verkoston ja Parkanon Pioneerivarikon vesijohtoverkoston
liittyjämäärät ja liittymisprosentit vuosilta 2005, 2006 ja 2007 on esitetty
seuraavassa taulukossa.

2005 2006 2007

Väkiluku 7 340 7 213 7 135

Liittyjämäärä

* Parkanon kaupungin vesihuoltolaitos 6 179 6 235 6 293

* Pohjois-Parkanon vesiosuuskunta
* Pioneerivarikko

340
10

360
10

400
10

Yhteensä 6 529 6 605 6 703

Liittymisprosentti 89 % 92 % 94 %

Kaupungin vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston pituus on yhteensä noin 127
km. Noin 111 km on muoviputkea, 12 km asbestisementtiä ja loput
valurautaputkia. Paineenkorotusasemia on 6 kappaletta: Kukkola, Kissakivi,
Repola (Kerhokatu), Jaakkola, Leppikangas ja Teollisuustie. Vesijohtoverkostossa
on yksi ylävesisäiliö, jonka tilavuus on 600 m3.

Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnan verkoston pituus on noin 50 km. Verkosto on
muoviputkea ja hyväkuntoinen.

Pioneerivarikon vesijohtoverkoston pituus on noin 9 km, josta noin 5 km on
kaupungin omistuksessa. Pioneerivarikon omistuksessa olevasta verkostosta noin
3 km on muoviputkea ja 1 km asbestisementti- ja valurautaputkia. Verkosto on
hyvässä kunnossa.

Vesi- ja liittymismaksut

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen vesi- ja liittymismaksut on esitetty
liitteessä 3.

Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnassa veden kulutusmaksu on 0,50-0,70 €/m3

veden kulutuksesta riippuen. Jos kulutus on alle 300 m3/a, kulutusmaksu on 0,70
€/m3. Yli 300 m3/a menevä kulutus maksaa 0,70 €/m3. Minimimaksu pienkäyttäjille
on 50 €/a. Kulutusmaksuun lisätään arvonlisävero (22 %). Liittymismaksu on 1680
€ ja osuusmaksu 168 €.

Vedenkulutus

Vuonna 2007 Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoon pumpattiin vettä
407900 m3 (keskimäärin 1 118 m3/d), josta Parkanon Pioneerivarikolta ostettiin
keskimäärin 5 m3/d. Seuraavaan taulukkoon on koottu vedenkulutukset ja
ominaiskulutukset vuosilta 2005, 2006 ja 2007.
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KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS 2005 2006 2007

Verkostoon pumpattu vesimäärä

* Vuorijärven vedenottamo m
3
/a 379 525 365 729 315 000

* Karjanmaan vedenottamo m
3
/a 78 756 82 028 91 000

* Ostettu Pioneerivarikolta m
3
/a 6 900 1 872 1 900

Yhteensä m
3
/a 465 181 449 629 407 900

Laskutettu vedenkulutus m
3
/a 292 000 285 000 281 146

Laskuttamaton käyttö + hukkavedet m
3
/a 173 181 164 629 126 754

Laskuttamaton käyttö + hukkavedet % 37 37 31

Vedenkulutus m
3
/d 1 274 1 232 1 118

Ominaisvedenkulutus l/as/d 206 198 178

Merkittäviä vedenkäyttäjiä ovat mm. Hollming Works Oy (n. 6900 m3/a), Restel
Liikenneasemat (n. 5800 m3/a), Parkanon Rantakoto (n. 5300 m3/a) ja Rauhalan
palvelukeskus (n. 5000 m3/a).

Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnan verkostoon pumpataan vettä vuosittain noin
28000 - 29000 m3 (keskimäärin noin 70 - 95 m3/d). Pioneerivarikon
vesijohtoverkostoon pumpataan vettä keskimäärin noin 30 – 50 m3/d.

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksessa, Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnassa
ja Parkanon Pioneerivarikon vesilaitoksessa kuluttajille toimitetun veden laatua
tarkkaillaan tehtyjen talousveden valvontatutkimusohjelmien mukaisesti.
Vuorijärven vedenottamon veden mangaanipitoisuudet ovat olleet koholla. Muilta
osin kaupungin vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostossa vesi on ollut pääosin
laadultaan hyvää ja täyttänyt asetetut laatuvaatimukset ja –suositukset. Sekä
Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnan että Parkanon Pioneerivarikon
vesijohtoverkostoissa vesi on ollut pääosin laadultaan hyvää ja täyttänyt asetetut
laatuvaatimukset ja –suositukset. Pioneerivarikon veden rautapitoisuudet ovat
joskus olleet koholla.

5.2.2 Ylikunnallinen yhteistyö

Kihniön kunnassa toimivan Nerkoon vesiosuuskunnan verkosto ulottuu Parkanon
kaupungin puolelle. Vesiosuuskuntaan on liittynyt yksi parkanolainen kiinteistö.
Nerkoon vesiosuuskunta suunnittelee parhaillaan verkoston laajentamista
Parkanon puolelle, Linnankylään, noin 20 kiinteistöön.

Ikaalisten kaupungissa toimivan Kovesjoen vesiosuuskunnan verkosto ulottuu
Parkanon kaupungin puolelle. Kovesjoen vesiosuuskunnalta tulee vesi yhteen
parkanolaiseen kiinteistöön. Myös Jämijärven kunnassa toimivan Palojoen
vesiosuuskunnan verkosto ulottuu Parkanon kaupungin puolelle.
Vesiosuuskuntaan on liittynyt muutama parkanolainen kiinteistö.

Muuta kuntien välistä käytännön yhteistoimintaa vesihuollossa ei tällä hetkellä ole.

5.2.3 Poikkeus- ja valmiustaso

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen kuluttajilleen jakamasta talousvedestä
valtaosa hankitaan Vuorijärven vedenottamolta. Vuorijärven vedenottamo sijaitsee
vilkasliikenteisen tien varressa, mikä aiheuttaa riskin vedenottamon toiminnalle.
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Lisäksi vedenottamon veden mangaanipitoisuudet ovat olleet koholla. Karjanmaan
vedenottamo on vanha, eikä sille ole tehty suuria saneerauksia. Pohjois-Parkanon
vesiosuuskunta on yhden vedenottamon varassa. Vedenhankinnan
haavoittuvuutta vähentää kuitenkin se, että kaikki raakavesilähteet ovat pohjavettä.

Vesilaitoskohtaisesti laskettu turvallisuusluokitus (I-IV) perustuu siihen, kuinka
monta litraa riskitöntä (saastumatonta) ja laatuvaatimukset täyttävää vettä on
käytettävissä vesilaitoksella yhtä henkilöä kohti vuorokaudessa
poikkeustilanteessa. Poikkeustilanteiksi on määritelty tilanteet, joissa pintavettä tai
vesihuoltolaitoksen tuottoisinta vedenottamoa ei voida käyttää.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vesihuoltolaitoksen turvallisuusluokitukset ja
kutakin turvallisuusluokkaa vastaavat vesimäärät Parkanon kaupungin
vesihuoltolaitoksessa vuonna 2007 (liittyjämäärä 6293).

Turvallisuusluokka Poikkeustilanteessa käyt- Vaatimustaso

töön jäävä vesimäärä

l/as/d m
3
/d

I > 120 755

II 50 - 120 315 – 755

III 20 - 50 125 – 315

IV < 20 < 125

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitos pystyy toimittamaan kuluttajille
turvallisuusluokan III edellyttämän vesimäärän, sillä Vuorijärven vedenottamon
ollessa pois käytöstä vettä voidaan toimittaa kuluttajille ainoastaan Karjamaan
vedenottamolta, jonka mitoitusvirtaama on 250 m3/d. Pohjois-Parkanon
vesihuoltolaitoksen ja Pioneerivarikon verkostojen vedenhankintaa ei pystytä
turvaamaan muilta ottamoilta, sillä molemmat verkostot ovat yhden vedenottamon
varassa, eivätkä ole yhteydessä muihin verkostoihin.

Parkanon kaupungissa on tehty kattava erityistilanteiden vesihuoltosuunnitelma,
joka käsittelee vesihuollon toimenpiteitä erilaisissa poikkeustilanteissa.
Suunnitelma on laadittu vuonna 1994. Selvitys vesihuollon riskienhallinnasta on
tehty keväällä 2008.

5.2.4 Sammutusvedenhankinta

Kaava-alueella sammutusvesi hankitaan paloposteista. Kaava-alueen ulkopuolella
sammutusvesi hankitaan paloposteista, jos sellainen on saatavilla. Muutoin
sammutuksessa käytetään Aluepelastuslaitoksen (Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö,
Parkano, Viljakkala) säiliöautoja tai sammutusvesi hankitaan luonnon vesistöistä.

Sammutusvedenhankinnasta vastaa pelastustoimi.
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5.3 JÄTEVESIEN VIEMÄRÖINTI JA KÄSITTELY

5.3.1 Jätevesien viemäröinti

Jätevesien viemäröinnistä ja –käsittelystä vastaa Parkanon kaupungin
vesihuoltolaitos.

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ja Pioneerivarikon
jätevedenpuhdistamon liittyjämäärät ja liittymisprosentit vuosilta 2005, 2006 ja
2007 on esitetty seuraavassa taulukossa.

2005 2006 2007

Väkiluku 7 340 7 213 7 135
Liittyjämäärä
* kaupungin vesihuoltolaitos
* Pioneerivarikko
Yhteensä

5 431
10

5 441

5 474
10

5 484

5 531
10

5 541
Liittymisprosentti 74 % 76 % 78 %

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkoston pituus on noin
57 km. Noin 42 km on muoviputkea, 15 km betoniputkea ja muita putkia 1 km.
Jätevesipumppaamoita on 8 kappaletta: Kissakivi, Viinikka, Repola, Pentti,
Annanniitty, Kairokoski, Myllykatu ja Lapinneva.

Kaupungin vesihuoltolaitoksen hulevesiverkoston pituus on noin 7 km, joka on
pääosin muoviputkea. Suurta kunnostustarvetta ei ole.

Jätevesi- ja liittymismaksut

Parkanon kaupungin jätevesi- ja liittymismaksut on esitetty liitteessä 3.

5.3.2 Jätevedenpuhdistamot

Puhdistamot ja puhdistustekniikka

Parkanon kaupungin jätevedenpuhdistamo on valmistunut vuonna 1967.
Puhdistamoa on täydennetty ja laajennettu useita kertoja, viimeksi vuonna 1991
jälkisaostuslaitoksella. Normaalitilanteessa jätevedet käsitellään ensin biologisessa
rinnakkaissaostusosassa (saostuskemikaalina ferrosulfaatti) ja sitten
flotaatioselkeytykseen perustuvassa jälkisaostusosassa (saostuskemikaalina
alumiinisuola). Runsaiden vuotovesien aikana osa tulevasta jätevedestä johdetaan
biologisen vaiheen ohi suoraan kemialliseen käsittelyyn.

Jätevedenpuhdistamoa saneerataan parhaillaan. Saneeraus valmistuu vuoden
2008 aikana. Puhdistamolle tulee esikäsittely kalkkisaostuksella, hiekanerotus,
sakokaivolietteen vastaanottoasema ja lietteen kuivaus lingolla. Flotaatiolaitos jää
varakäyttöön.

Parkanon Pioneerivarikolla on oma jätevedenpuhdistamo. Pioneerivarikon
asuntoalueella jätevedenkäsittelyn piirissä on esikunnan lisäksi muutamia
kiinteistöjä. Puhdistamo on vuonna 1997 saneerattu, biologinen
rinnakkaissaostusperiaatteella toimiva panospuhdistamo. Fosfori saostetaan
ferrisulfaatilla. Puhdistamolla käsitellään päivittäin noin 2 m3 jätevettä.
Käsittelykapasiteettia on noin 2-3-kertaiselle määrälle jätevettä. Lietteen tiivistys
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tapahtuu sakeuttamossa. Sakeutettu liete jatkokäsitellään Parkanon kaupungin
jätevedenpuhdistamolla.

Pioneerivarikon alueella on lisäksi työpiste, josta saniteettivedet johdetaan
sakokaivokäsittelyn jälkeen suoalueelle. Pioneerivarikon teollisessa toiminnassa
syntyvät jätevedet käsitellään Parkanon kaupungin jätevedenpuhdistamolla.

Jätevedenpuhdistamot on esitetty tarkemmin liitteessä 2.

Tulokuormitus, puhdistusteho ja vesistökuormitus

Vuonna 2007 Parkanon jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin 517 651 m3 jätevettä.
Keskimääräinen kuormitus oli 1 418 m3/d. Seuraavaan taulukkoon on koottu tietoa
jätevesimääristä vuosilta 2005, 2006 ja 2007.

2005 2006 2007

Puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä m
3
/a 607 150 565 320 517 651

Laskutettu jätevesimäärä m
3
/a 247 596 246 507 235 609

Laskuttamaton jätevesimäärä m
3
/a 359 554 318 813 282 042

Laskuttamaton jätevesimäärä % 59 % 56 54 %
Puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä m

3
/d 1 663 1 549 1 418

Ominaisjätevesimäärä l/as/d 306 280 256

Merkittäviä vedenkäyttäjiä ovat mm. Hollming Works Oy (n. 6900 m3/a), Restell
Liikenneasemat (n. 5800 m3/a), Parkanon Rantakoto (n. 5300 m3/a) ja Rauhalan
palvelukeskus (n. 5000 m3/a).

Parkanon jätevedenpuhdistamon kuormitustiedot vuodelta 2006 on esitetty
seuraavassa taulukossa.

Tuleva lähtevä reduktio

Virtaama m
3
/d 1 580 1 580

CODCr kg/d 650 73

mg/l 410 46 89 %

BOD7 kg/d 290 13

mg/l 180 8,2 96 %

Kokonaisfosfori kg/d 10 0,59

mg/l 6,3 0,37 95 %

Kokonaistyppi kg/d 65 39

mg/l 41 25 38 %

Kiintoaine kg/d 390 32

mg/l 250 20 92 %

Puhdistamo täytti vuonna 2006 sille asetetut vaatimukset.

Lietteenkäsittely

Liete lahotetaan, kuivataan suotonauhalla ja viedään kompostoitavaksi
jatkokäyttöä varten. Jätevedenpuhdistamoa saneerataan parhaillaan, ja
saneerauksen valmistuttua liete kuivataan lingolla. Puhdistamolietteen lisäksi
jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin vuonna 2006 3486 m3 sakokaivolietteitä.
Kuivatun lietteen kokonaismäärä oli vuonna 2006 1252 m3. Kompostointi
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Parkanossa päättyy kesäkuun 2008 lopussa, jonka jälkeen liete kuljetettaneen
Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen Nokialle.

Lupatilanne

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto (22.12.2004) ja Vaasan hallinto-oikeus
(4.1.2006) ovat myöntäneet Parkanon kaupungille luvan kaupungin
jätevedenpuhdistamossa käsiteltyjen jätevesien johtamiseen Pappilanjokeen
(lupapäätös LSY-2004-Y-89). Uusi lupahakemus on jätetty Länsi-Suomen
ympäristölupavirastoon, koska suunnitteilla on johtaa Kihniön kunnan jätevedet
Parkanon jätevedenpuhdistamolle puhdistettaviksi arviolta vuonna 2010-2012.
Nykyiset lupaehdot on esitetty seuraavassa taulukossa.

Pitoisuusarvo Käsittelyteho

enintään * vähintään *

BOD7 20 mg/l 92 % 31.12.2008 asti

BOD7 12 mg/l 95 % 1.1.2009 alkaen

Fosfori 0,5 mg/l 92 % 31.12.2008 asti

Fosfori 0,5 mg/l 95 % 1.1.2009 alkaen

CODCr 90 mg/l 80 %

Kiintoaine 25 mg/l 1.1.2009 alkaen

Ammoniumtyppi 80 % 1.1.2009 alkaen,
prosessilämpötilan
ylittäessä 12 astetta

* ehdot saavutettava puolivuosikeskiarvoina.

4.3.3 Ylikunnallinen yhteistyö

Kuntien välistä yhteistoimintaa jätevesihuollossa ei tällä hetkellä ole. Suunnitteilla
on Kihniö-Parkano siirtoviemäri, jolla on tarkoitus johtaa Kihniön kunnan jätevedet
käsiteltäviksi Parkanon kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Siirtoviemärin on
tarkoitus valmistua arviolta vuonna 2010-2012.

Puhdistamolietteen kompostointi päättyy Parkanon jätevedenpuhdistamon alueella
kesäkuun 2008 lopussa. Tämän jälkeen puhdistamolietteet kuljetettaneen
Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen Nokialle.

5.4 HULE- JA KUIVATUSVESIEN VIEMÄRÖINTI

Hulevesiviemäreitä on osassa keskustaajamaa. Muilla alueilla kiinteistöjen
omistajat vastaavat itse hule- ja kuivatusvesien poisjohtamisesta.

Hulevesien viemäröinnistä ja käsittelystä vastaa Parkanon kaupungin tekninen
toimi.
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5.5 NAAPURIKUNTIEN VESIHUOLTO

5.5.1 Ikaalinen

Ikaalisten kaupungin vedenhankinnasta ja –jakelusta vastaa Ikaalisten Vesi Oy
yhdessä kaupungin alueella sijaitsevien 13 vesiosuuskunnan kanssa. Ikaalisten
Vesi Oy hankkii veden kahdelta vedenottamolta. Lisäksi vesiosuuskunnilla on
yhteensä kolme vedenottamoa. Ikaalisten ja Hämeenkyrön vesijohtoverkostot on
yhdistetty toisiinsa. Ikaalisten kokonaisvedenkulutus oli vuonna 2007 keskimäärin
noin 1900-2000 m3/d (liittymisaste noin 90 %). Jätevedenkeräily ja -käsittely
hoidetaan kaupungin vesihuoltolaitoksen toimesta keskuspuhdistamolla sekä
kahdella pienpuhdistamolla. Vuonna 2007 jätevettä käsiteltiin keskimäärin noin
1600 m3/d (liittymisaste noin 70 %).

5.5.2 Jalasjärvi

Jalasjärven kunnan vesihuoltolaitos hankkii veden neljältä vedenottamolta. Kunnan
pohjoisosaan ostetaan vettä Kyrönjokilaakson Vesi Oy:ltä. Jalasjärven
vesijohtoverkostot on yhdistetty Kurikan ja Seinäjoen vesijohtoverkostoihin.
Kunnassa toimii lisäksi kolme suurempaa ja useita pieniä vesiosuuskuntia.
Vesiosuuskunnat hankkivat veden omilta vedenottamoilta. Kolmella
vesiosuuskunnalla on lisäksi yhteys kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon.
Jalasjärven kokonaisvedenkulutus oli vuonna 2006 keskimäärin 1605 m3 /d
(liittyjämäärä noin 6200, liittymisaste 73 %). Jätevedet puhdistetaan Jalasjärven
Jokipiin jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2006 jätevettä käsiteltiin keskimäärin 835
m3/d (liittyjämäärä noin 3460, liittymisaste 41 %).

5.5.3 Jämijärvi

Jämijärvellä vesi hankitaan neljältä suuremmalta vedenottamolta sekä useilta
pieniltä vedenottamoilta. Vedenhankinnasta huolehtivat kunnassa toimivat
vesiosuuskunnat ja vesiyhtymät. Vuonna 2007 kokonaisvedenkulutus oli noin 550
m3/d (liittymisaste 97 %). Jätevedet puhdistetaan kunnan vesihuoltolaitoksen
toimesta kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2007 jätevettä puhdistettiin
keskimäärin noin 200 m3/d (liittymisaste noin 38 %).

5.5.4 Kankaanpää

Kankaanpäässä vesi hankitaan kaupungin vesihuoltolaitoksen kahdelta
vedenottamolta. Kaupungin alueella on lisäksi muutamia vesiosuuskuntia ja
vesiyhtymiä, jotka hankkivat veden omista vedenottamoistaan. Vuonna 2007
kokonaisvedenkulutus oli noin 4000-5000 m3/d (liittymisaste 100 %). Jätevedet
puhdistetaan kaupungin vesihuoltolaitoksen toimesta kahdella
jätevedenpuhdistamolla, keskustaajaman ja Venesjärven jätevedenpuhdistamoilla.
Vuonna 2007 jätevettä puhdistettiin keskimäärin 5900 m3/d (liittymisaste 88 %).

5.5.5 Karvia

Karvialla vedenhankinta hoidetaan kunnan vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien
yhteistyönä. Kunnan vesihuoltolaitoksella on yksi vedenottamo ja kunnassa
sijaitsevilla noin 20 vesiosuuskunnalla lisäksi useita vedenottamoita. Vuonna 2007
kokonaisvedenkulutus oli noin 600 m3/d (liittymisaste yli 75 %). Jätevedet
puhdistetaan kunnan vesihuoltolaitoksen toimesta kirkonkylän
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jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2007 jätevettä puhdistettiin keskimäärin noin 450
m3/d (liittymisaste noin 30 %).

5.5.6 Kihniö

Kihniön kunnan vedenhankinnasta ja –jakelusta vastaa kunnan vesihuoltolaitos
yhdessä viiden vesiosuuskunnan kanssa. Kunnan vesihuoltolaitoksella ja
vesiosuuskunnilla on käytössä neljä vedenottamoa. Kihniön kokonaisvedenkulutus
vuonna 2006 oli keskimäärin 376 m3/d (liittyjämäärä 1975, liittymisaste 86 %).
Jätevedenkeräily ja –käsittely hoidetaan kunnan vesihuoltolaitoksen toimesta.
Jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin vuonna 2006 keskimäärin 276 m3/d jätevettä
(liittyjämäärä 800, liittymisaste 35 %).

5.5.7 Kuru

Kurun kunnan vedenhankinnasta ja –jakelusta vastaavat Kurun vesiosuuskunta
sekä loma-asuntomessualueella toimiva vesiosuuskunta. Kurun vesiosuuskunta
hankkii veden omilta vedenottamoiltaan. Loma-asuntomessualueella on lisäksi yksi
vedenottamo. Kurun Vesiosuuskunnan kokonaisvedenkulutus oli vuonna 2006
keskimäärin 200 m3/d (liittyjämäärä 1500, liittymisaste 54 %). Jätevedenkeräily ja -
käsittely hoidetaan pääosin kunnan viemärilaitoksen toimesta. Kurun
viemärilaitoksella on yksi jätevedenpuhdistamo, Sääksin jätevedenpuhdistamo.
Loma-asuntomessualueella on oma jätevedenpuhdistamo. Loma-
asuntomessualueen jätevedenkeräilystä ja –käsittelystä huolehtii alueella toimiva
vesiosuuskunta. Kurun Sääksin jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevettä
vuonna 2006 keskimäärin 450 m3/d (liittyjämäärä 1350, liittymisaste 48 %).

5.6 VESIHUOLLON RIITTÄVYYS, ONGELMAT JA KEHITTÄMISTARPEET

5.6.1 Kehitysennusteet

Vedenkulutus ja vedenhankinta

Arvioitaessa vedenhankinnan liittymisprosentin kehitystä on otettu huomioon
nykyiset vesijohtoverkot, verkostojen laajeneminen asutukseen nähden sekä
asutuksen keskittyminen taajamiin olemassa olevien vesijohtoverkkojen piiriin.

Parkanon kaupungissa keskitetyn vedenhankinnan piirissä oli vuoden 2007
lopussa noin 6700 henkilöä. Vuonna 2020 liittyjämäärän ennustetaan olevan noin
6500 henkilöä. Liittyjämäärä laskee noin 200 henkilöllä. Ennustetun väkiluvun
vähenemisen vuoksi liittymisprosentti kuitenkin nousee vuoden 2007 94 %:sta 98
%:iin. Seuraavassa on esitetty liittyjämäärän ja liittymisprosentin ennustettu kehitys
vuosina 2007-2020.

2007 2010 2015 2020

Väkiluku 7 135 6 966 6 763 6 627

Liittyjämäärä
* kaupungin vesihuoltolaitos
* Pohjois-Parkanon vesiosuuskunta
* Pioneerivarikko
Yhteensä

6 293
400
10

6 703

6 270
370
10

6 650

6 250
340
10

6 600

6 210
280
10

6 500
Liittymisprosentti 94 % 95 % 98 % 98 %
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Vedenkulutusennusteet asutuksen osalta perustuvat ominaisvedenkulutuksessa
(l/as/d) ja liittyjämäärissä tapahtuviin muutoksiin. Rakennetun vesijohtoverkoston
piirissä olevilla alueilla ominaisvedenkulutuksen voidaan arvioida pysyvän
nykyisellään. Uusilla alueilla ominaisvedenkulutuksen arvioidaan olevan 200 l/as/d.
Liittyjämäärien arvioidaan kasvavan edellä esitetyllä tavalla. Teollisuuden
vedenkulutuksen osuuden oletetaan pysyvän nykyisellään.

Vuonna 2007 Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen vedenkulutus oli 407 900
m3/a. Keskimääräinen vuorokausikulutus oli noin 1 118 m3/d. Mitoitusvuonna 2020
vedenkulutuksen arvioidaan olevan noin 453 000 m3/a (keskimäärin 1240 m3/d).
Vedenkulutus pysyy tarkasteluvälillä suurin piirtein samalla tasolla. Seuraavassa
on esitetty Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen vedenkulutusennuste vuosille
2007-2020.

2007 2010 2015 2020

Vedenkulutusennuste m
3
/d 1 118 1 255 1 250 1 240

Vuonna 2007 Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnan vedenkulutus oli noin 29000
m3/a. Keskimääräinen vuorokausikulutus oli noin 79 m3/d. Mitoitusvuonna 2020
vedenkulutuksen arvioidaan olevan samaa suuruusluokkaa. Verkoston ”ääripäät”
on saavutettu rakentamisessa, joten verkostoon tulee mahdollisesti liittymään vain
yksittäisiä kiinteistöjä jo rakennettujen verkostojen varrelta.

Ennustettujen keskimääräisten vedenkulutuksien mukaiset huippuvuorokausi- ja
huipputuntikulutukset on esitetty seuraavissa taulukoissa.

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitos
MQd Cdmax HQd Chmax HQh

m
3
/d m

3
/d m

3
/h

2007 1,8 1,7

2010 1 255 1,8 2 260 1,7 160

2015 1 250 1,8 2 250 1,7 159

2020 1 240 1,8 2 230 1,7 158

MQd = keskimääräinen vuorokausikulutus, Cdmax = suurin vuorokausikulutuskerroin, HQd = suurin
vuorokausikulutus, Chmax = suurin tuntikulutuskerroin, HQh = huipputuntikulutus

Pohjois-Parkanon vesiosuuskunta
MQd Cdmax HQd Chmax HQh

m
3
/d m

3
/d m

3
/h

2007 79 2,0 160 2,5 16

MQd = keskimääräinen vuorokausikulutus, Cdmax = suurin vuorokausikulutuskerroin, HQd = suurin
vuorokausikulutus, Chmax = suurin tuntikulutuskerroin, HQh = huipputuntikulutus

Viemärivesivirtaama ja kuormitus ja jätevedenpuhdistus

Arvioitaessa viemäriverkoston liittymisprosentin kehitystä on otettu huomioon
nykyiset viemäriverkot, verkostojen laajeneminen asutukseen nähden sekä
asutuksen keskittyminen taajamiin olemassa olevien verkostojen piiriin.

Parkanon kaupungissa keskitetyn viemäröinnin piirissä oli vuoden 2007 lopussa
noin 5 550 henkilöä. Vuonna 2020 ennustetaan liittyjämäärän olevan noin 6000
henkilöä. Näin ollen viemäriverkon piiriin tulee noin 450 uutta liittyjää.
Liittymisprosentti nousee nykyisestä 78 %:sta 91 %:iin. Seuraavassa taulukossa
on esitetty liittyjämäärän ja liittymisprosentin ennustettu kehitys vuosina 2007-
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2020. Ennusteessa ovat mukana sekä Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen
että Pioneerivarikon liittyjät.

2007 2010 2015 2020

Väkiluku 7 135 6 966 6 763 6 627

Liittyjämäärä 5 541 5 600 5 900 6 000

Liittymisprosentti 78 % 80 % 87 % 91 %

Jätevesimääräennusteet asutuksen osalta perustuvat ominaisjätevesimäärässä
(l/as/d) ja liittyjämäärissä tapahtuviin muutoksiin. Ominaisjätevesimäärän voidaan
arvioida pysyvän nykyisellään alueilla, joissa viemäriverkosto on jo rakennettu.
Uusilla alueilla asutuksen jätevesimäärän voidaan arvioida olevan
ominaisvedenkulutuksen (200 l/as/d) suuruinen. Vuotovesiprosentin arvioidaan
olevan uusilla alueilla 25 %. Liittyjämäärien arvioidaan kasvavan edellä esitetyllä
tavalla. Teollisuuden jätevesimäärä sisältyy asutuksen jätevesimääriin.

Vuonna 2007 Parkanon kaupungin jätevedenpuhdistamon jätevesimäärä oli
517651 m

3/a. Keskimääräinen vuorokausimäärä oli noin 1418 m
3/d. Mitoitusvuonna

2020 jäteveden määrän arvioidaan olevan vuositasolla noin 597000 m3/a
(keskimäärin noin 1635 m3/d). Jätevesimäärä kasvaa tarkasteluvälillä noin 15 %.
Seuraavassa taulukossa on esitetty jätevesimääräennuste (keskimääräinen)
vuosille 2007-2020. Ennusteessa on vuosien 2015 ja 2020 osalta otettu huomioon
Kihniön jätevesien vaikutus.

2007 2010 2015 2020

Jätevesimääräennuste
* Parkanon kaupunki
* Kihniön kunta
Yhteensä

m
3
/d

1 418
-

1 418

1 530
-

1 530

1 610
340

1 950

1 635
355

1 990

Jätevedenpuhdistamon tulokuormituksen on arvioitu kasvavan jätevesivirtaaman
tavoin. Jätevedenpuhdistamon kuormitusennusteet on esitetty seuraavassa
taulukossa. Ennusteessa on vuosien 2015 ja 2020 osalta otettu huomioon Kihniön
jätevesien vaikutus.

BOD7-kuormitus Kokonaisfosfori Kokonaistyppi

kg/d kg/d kg/d

2006 290 10 65
2010 315 11 70

2015 375 14 90
2020 380 15 92

5.6.2 Vesihuollon riittävyys, ongelmat ja tarpeet

Vedenkulutus ja vedenhankinta

Pääosa Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoon toimittamasta
vedestä hankitaan Vuorijärven vedenottamolta. Vuorijärven vedenottamon
vedessä on ajoittain havaittu mangaania, joka edellyttää vedenkäsittelyä.
Vedenottamolle on suunnitteilla vedenkäsittelyn rakentaminen. Vuonna 2020
Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen vedenkulutuksen arvioidaan olevan
keskimäärin noin 1240 m3/d. Suurimman vuorokausikulutuksen arvioidaan olevan
noin 2230 m3/d. Vuorijärven vedenottamon mitoitusvirtaama on 1500 m3/d ja
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Karjanmaan vedenottamon mitoitusvirtaama 250 m3/d. Karjanmaan vedenottamo
on vanha eikä suuria saneerauksia ole tehty.

Vedenhankinnan turvaamiseksi Parkanossa on tarve lisävedenhankinnalle joko
uusilta vedenottamoilta tai naapurikunnista. Myös poikkeustilanteiden
vedenhankinnan toimintavarmuuden parantaminen edellyttää vedenhankinta-
kapasiteetin lisäämistä ja jakamista tasaisemmin useammalle vedenottamolle.
Vesihuoltolaitoksen verkostosta voidaan rakentaa yhteydet naapurikuntien
verkostoihin, esimerkiksi Ikaalisten, Kihniön tai Karvian suuntiin. Parkanon
vedenhankintaa voidaan lisätä Isokankaalta tai Vuorijärven alueella (Pookinlähde
ja Ristiharju). Vedenottamoiden rakentaminen määräytyy vedenottamon sijainnin,
pohjaveden määrän ja laadun sekä asutuksen vedentarpeen mukaan.

Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnan vedenottamokapasiteettia on myös tarve
lisätä tulevaisuudessa. Nykyisen vedenottamon mitoitusvirtaama on 170 m3/d.
Vuonna 2020 Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnan keskimääräisen
vedenkulutuksen arvioidaan olevan noin 80 m3/d ja suurimman
vuorokausikulutuksen 160 m3/d. Vedenottamon kapasiteetti riittää
tulevaisuudessakin täyttämään vesiosuuskunnan oman vedentarpeen. Koska
vesiosuuskunnan vedenhankinta on yhden vedenottamon varassa,
vesiosuuskunnan verkostosta tulisi poikkeustilanteiden varalta olla yhteys
esimerkiksi Parkanon vedenottamoihin. Vaihtoehtona on myös vedenotto
Jalasjärven suunnalta.

Kaupungin vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston laskuttamattoman veden osuus
oli vuonna 2007 31 %. Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnan verkostot ovat melko
hyvässä kunnossa. Verkostovuotoja tulisi pyrkiä vähentämään verkostoa
saneeraamalla.

Nykyisellä vedenjakelun toiminta-alueella on jonkin verran verkostoon
liittymättömiä kiinteistöjä. Toiminta-alueella runkoverkostoa on rakentamatta
Vatusentien varressa, Vanhantalontien ja Pori-Haapamäki-rautatien välisellä
alueella, Karviaan johtavan tien pohjoispuolella sekä Kairojärven eteläpuolella.

Uusille asemakaavoitettaville asuin- ja yritysalueille on tarve rakentaa
vesijohtoverkosto niille osin, joille verkostoa ei vielä ole rakennettu.
Vesijohtoverkostoa on tarve laajentaa nykyisten vesijohtoverkostojen lähialueille,
taajaan asutuille alueille sekä veden laatu- ja riittävyysongelmista kärsiville alueille.

Vuorijärven vedenottamolta kaupungin keskustaan johtava vesijohto on rakennettu
1960-luvulla. Putki on asbestisementtiä. Lähivuosina tulee tarve putken
uusimiselle.
.
Jätevedenkäsittely

Pääosa jätevesistä käsitellään Parkanon kaupungin jätevedenpuhdistamolla.
Vuonna 2008 valmistuvan saneerauksen ansiosta jätevedenpuhdistamon toiminta
tehostuu tulevaisuudessa. Kihniö-Parkano siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä
myös Parkanon Pioneerivarikon jätevedet on tarkoitus johtaa Parkanoon
käsiteltäväksi.

Viemäriverkoston laskuttamattoman jäteveden osuus vuonna 2007 oli 54 %.
Viemäriverkostossa on noin 15 km betoniviemäriä, joka on heikkokuntoista.
Vuotovesien määrää tulee vähentää viemäriverkostoa saneeraamalla.



AIRIX Ympäristö Oy 22/30

k:\20830YV91\Parkanon_vesihuollon_kehittamissuunnitelma2008_280408

Nykyisellä viemäriverkoston toiminta-alueella on jonkin verran verkostoon
liittymättömiä kiinteistöjä. Toiminta-alueella runkoverkostoa on rakentamatta
Vatusentien varressa, Vanhantalontien ja Pori-Haapamäki-rautatien välisellä
alueella sekä Karviaan johtavan tien pohjoispuolella.

Uusille asemakaavoitettaville asuin- ja yritysalueille on tarve rakentaa
viemäriverkosto niille osin, joille verkostoa ei vielä ole rakennettu.
Viemäriverkostoa on tarve laajentaa taajaan asutuille alueille sekä pohjavesi- ja
ranta-alueille.

Hulevesiviemärit

Hulevesiverkostossa ei ole ongelmia. Taajama-alueilla ja uusilla alueilla
kiinnitetään huomiota hulevesien johtamiseen ja käsittelytarpeeseen.
Hulevesijärjestelmän rakentamisella on vaikutusta myös jätevesienkäsittelyyn ja
käsittelykustannuksiin, koska hulevesiä kulkeutuu viemäriverkon kautta
puhdistamolle.

5.7 TOIMENPITEET TOIMINTA-ALUEILLA

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuollon toiminta-alueet tullaan
määrittämään uudelleen vesihuoltolain mukaisesti samanaikaisesti vesihuollon
kehittämissuunnitelman päivityksen kanssa.

Toimenpiteet toiminta-alueilla on esitetty toimenpideohjelmassa, liitteessä 4.

5.7.1 Verkostojen kattavuus ja ylläpito

Vesijohtoverkosto

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston laskuttamattoman
veden osuus oli vuonna 2007 31 %. Hukkavesien määrää tulee vähentää
verkostoa saneeraamalla. Syöttövesijohto Vuorijärven vedenottamolta
keskustaajamaan on rakennettu 1960-luvulla. Putki on asbestisementtiä. Putki
saneerataan.

Nykyisellä vedenjakelun toiminta-alueella on jonkin verran verkostoon
liittymättömiä kiinteistöjä. Toiminta-alueella runkoverkostoa on rakentamatta
Vatusentien varressa, Vanhantalontien ja Pori-Haapamäki-rautatien välisellä
alueella, Karviaan johtavan tien pohjoispuolella sekä Kairojärven eteläpuolella.
Veden riittävyyden ja vedenlaadun turvaamiseksi runkoverkostoa täydennetään
toiminta-alueella sekä liitetään toiminta-alueella sijaitsevat, vesijohtoverkostoon
liittymättömät kiinteistöt verkostoon.

Uusille asemakaava-alueille rakennetaan vesijohtoverkosto niille osin, joille
verkostoa ei ole vielä rakennettu. Näihin alueisiin kuuluvat Kairokosken asema,
Kaironiemi ja Kairolampi, Vatusentien länsipuolen teollisuusalue sekä asuin- ja
teollisuusalue keskustaajamasta Alaskylän suuntaan.

Laajennusalueet on esitetty tarkemmin toimenpideohjelmassa (liite 4).
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Viemäriverkosto

Viemäriverkoston laskuttamattoman jäteveden osuus vuonna 2007 oli 54 %.
Vuotovesien määrää tulee vähentää viemäriverkostoa saneeraamalla ja
hulevesijärjestelmien rakentamisella. Viemäriverkostossa on noin 15 km
betoniviemäriä, joka on heikkokuntoista.

Nykyisellä viemäriverkoston toiminta-alueella on jonkin verran verkostoon
liittymättömiä kiinteistöjä. Toiminta-alueella runkoverkostoa on rakentamatta
Vatusentien varressa, Vanhantalontien ja Pori-Haapamäki-rautatien välisellä
alueella sekä Karviaan johtavan tien pohjoispuolella. Ympäristö- ja terveysriskien
vähentämiseksi runkoverkostoa täydennetään toiminta-alueella sekä liitetään
toiminta-alueella sijaitsevat, viemäriverkostoon liittymättömät kiinteistöt verkostoon.

Uusille asemakaava-alueille rakennetaan viemäriverkosto niille osin, joille
verkostoa ei ole vielä rakennettu. Näihin alueisiin kuuluvat Kairokosken asema,
Kaironiemi ja Kairolampi, Vatusentien länsipuolen teollisuusalue sekä asuin- ja
teollisuusalue keskustaajamasta Alaskylän suuntaan.

Laajennusalueet on esitetty tarkemmin toimenpideohjelmassa (liite 4).

Hulevesiviemärit

Hulevesien johtamisessa ja käsittelyssä päätavoite on hyödyntää luonnon uomia ja
ojia. Hulevesien johtamisessa kiinnitetään jatkossa huomiota hulevesien
käsittelytarpeeseen. Käsittelyssä hyödynnetään luonnon kosteikoita ja vesialueita.

Hulevesien johtaminen ja viemäröintitarve selvitetään aluekohtaisesti.
Hulevesijärjestelmän rakentaminen on tarpeen taajaan rakennetuilla alueille ja
uusilla alueilla kaava-alueilla. Vanhoilla alueilla hulevesijärjestelmää laajennetaan
rakennetuille alueille katuverkoston kunnostuksen yhteydessä. Uusille alueille
hulevesiverkosto rakennetaan heti kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.

5.7.2 Vesihuoltolaitokset

Vedenhankinta

Parkanon vedenhankinta tapahtuu jatkossakin Vuorijärven ja Karjanmaan
vedenottamoilta. Vedenhankinnassa varaudutaan kulutuksen kasvuun ja
toimintavarmuuden lisäämiseen rakentamalla vedenottamoita tai rakentamalla
yhdysputkia naapurikuntien kanssa.

Vuorijärven vedenottamon vedenlaatuongelma saadaan ratkaistua vedenkäsittelyn
rakentamisen yhteydessä. Vedenottokapasiteettia voidaan kasvattaa alueella
Pookinlähteen ja Ristiharjun vedenottamoilla. Uutena vesilähteenä tulee
kyseeseen Isokankaan vedenottamo (yhdessä Pioneerivarikon kanssa). Hankkeen
toteuttaminen voidaan ottaa huomioon jo Kihniö-Parkano vesihuoltolinjan
toteutumisessa.

Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnan vesi hankitaan vesiosuuskunnan omalta
vedenottamolta. Poikkeustilanteiden toimintavarmuuden parantamiseksi
vesiosuuskunnan verkostosta rakennetaan yhteys Parkanon kaupungin
vesihuoltolaitoksen verkostoon tai Jalasjärven verkostoon. Hankkeen
toteuttamiseen vaikuttaa myös Parkanon vesihuoltolaitoksen lisävedenhankinnan
toteutuminen.
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Jäteveden ja lietteen käsittely

Parkanon kaupungin jätevedet käsitellään Parkanon keskuspuhdistamolla.
Jatkossa sinne johdetaan myös Kihniön ja Parkanon Pioneerivarikon jätevedet.
Jätevesivirtaaman kasvu ja kuormituksen kasvu on otettu huomioon
jätevedenpuhdistamon saneerauksen yhteydessä.

Parkanon kaupunki on mainittu selvityksessä, jossa on pohdittu jätevesien
johtamista Tampereen seudun suurpuhdistamoon. Hanketta ollaan toteuttamassa
vuosina 2015-2020, joten riippumatta hankkeen toteuttamisesta tai hankkeen
laajuudesta, Parkanon jätevedenpuhdistamoa tullaan ylläpitämään seuraavat 20
vuotta. Viemäröinnissä ja jätevesienkäsittelyssä on mahdollista tehdä yhteistyötä
myös Ikaalisten kaupungin kanssa.

5.7.3 Toimintavarmuuden parantaminen ja poikkeustilanteiden hallinta

Kaupunki huolehtii siitä, että vesihuoltolaitoksen toimintaedellytykset ovat riittävät
myös poikkeusoloissa. Toimintaedellytyksiin vaikuttaa vesihuoltolaitoksen
ylläpidon lisäksi henkilöstöresurssit, henkilöstön koulutus ja asiantuntemus sekä
valvonta ja seurantajärjestelmät.

Poikkeustilanteissa kunta huolehtii veden toimittamisesta myös keskitetyn
verkoston ulkopuolelle. Poikkeustilanteissa päivystys ja valvonta järjestetään
terveys- ja pelastustoimen lisäksi yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

Pääosa Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoon toimittamasta
vedestä hankitaan Vuorijärven vedenottamolta. Toimintavarmuuden
parantamiseksi vedenottamoilla varaudutaan vedenlaadun muutoksiin lisäämällä
vedenkäsittelyä. Lisäksi toimintavarmuutta parannetaan myös uusilla
vedenottamoilla ja yhdysvesijohdoilla (yhteydet Ikaalisten, Kihniön tai Karvian
verkostoihin). Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnan verkostosta rakennetaan yhteys
Parkanon verkostoon.

Vuorijärven vedenottamolla on Länsi-Suomen vesioikeuden vahvistama suoja-
alue. Karjanmaan vedenottamon suoja-alue on määritelty, mutta sitä ei ole
vahvistettu. Pohjavesien suojelusuunnitelma laaditaan pohjavesialueiden
turvaamiseksi.

Parkanon kaupungissa on tehty kattava erityistilanteiden vesihuoltosuunnitelma,
joka käsittelee vesihuollon toimenpiteitä erilaisissa poikkeustilanteissa.
Suunnitelma on laadittu vuonna 1994. Selvitys vesihuollon riskienhallinnasta
valmistuu keväällä 2008.
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6 VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA- JA VERKOSTOALUEIDEN ULKOPUOLISET
ALUEET (HAJA-ASUTUS)

6.1 NYKYTILA

6.1.1 Vedenhankinta

Parkanon kaupungissa on yleisen vedenjakelun ulkopuolella noin 400 asukasta.
Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen ja Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnan
vesijohtoverkostojen ulkopuolelle jäävien asukkaiden vesihuolto on hoidettu
pääosin kiinteistökohtaisilla kaivoilla. Kihniön kunnassa toimivan Nerkoon
vesiosuuskunnan verkosto ulottuu Parkanon kaupungin puolelle.
Vesiosuuskuntaan on liittynyt yksi parkanolainen kiinteistö. Nerkoon
vesiosuuskunta suunnittelee parhaillaan verkoston laajentamista Parkanon
puolelle, Linnankylään, noin 20 kiinteistöön. Ikaalisten kaupungissa toimivan
Kovesjoen vesiosuuskunnan verkosto ulottuu Parkanon kaupungin puolelle.
Kovesjoen vesiosuuskunnalta tulee vesi yhteen parkanolaiseen kiinteistöön. Myös
Jämijärven kunnassa toimivan Palojoen vesiosuuskunnan verkosto ulottuu
Parkanon kaupungin puolelle. Vesiosuuskuntaan on liittynyt muutama
parkanolainen kiinteistö.

Kaupunki myöntää haja-asutusalueelle avustusta vedenhankinnan toteuttamiseen.
Avustuksen suuruus on noin 30 % kaivon ja vedenkäsittelylaitteiden
kustannuksista.

6.1.2 Jätevedenkäsittely

Parkanon kaupungissa viemäriverkon ulkopuolella on 500-600 kiinteistöä, eli noin
1600 ihmistä. Haja-asutuksen jätevesihuolto on toteutettu kiinteistökohtaisilla
järjestelmillä.

Keskitettyjen järjestelmien ulkopuolella jätevedet tulee käsitellä Valtioneuvoston
asetuksen (talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla) mukaisesti. Jätevesien käsittelystä keskitetyn
viemäriverkoston ulkopuolella on annettu ohjeet HajaKäsi-työryhmän raportissa
Kyrösjärven reitin haja-asutusalueiden jätevesien käsittely / Puhdistusvaatimukset
aluejaon pohjalta. Käsittelyvaatimuksiltaan erilaisia alueita on kaksi; normaalin ja
lievennetyn käsittelyn alueet. Pääosalla Parkanon järvistä on määritelty
rantaviivasta mitattuna 500 metrin levyiset normaalikäsittelyn vyöhykkeet.
Vuorijärvelle ja Majajärvelle on määritetty kilometrin levyiset normaalikäsittelyn
vyöhykkeet rantaviivasta mitattuna. Muutamalla järvellä normaalikäsittelyn rajaus
on siirretty kulkemaan kokonaan tai osittain valuma-alueen rajalle.
Käsittelyvaatimukset normaalin ja lievennetyn käsittelyn alueilla perustuvat
11.6.2003 annettuun talousjätevesiasetukseen.
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6.2 VESIHUOLLON RIITTÄVYYS, ONGELMAT JA KEHITTÄMISTARPEET

6.2.1 Vedenhankinta ja -jakelu

Keskitetyn vedenhankinnan ulkopuolella on paikoin ongelmia veden laadun ja
riittävyyden kanssa. Haja-asutusalueella kaivoveden laatua heikentävät yleisesti
rauta ja mangaani.

Vesijohtoverkostoa on tarve laajentaa tällaisille veden laatuongelmista kärsiville
alueille sekä taajaan asutuille alueille. Vesijohtoverkoston tarvealueita Parkanon
kaupungissa ovat Linnanjärven itäpuoli (toteutus suunnitteilla), Raivalan-
Kovesjoen alue, Alaskylän eteläpuolinen alue, Yliskylän eteläpuolinen alue,
rautatieaseman seutu, Aurejärventie, Mansukoskentie, Luomanperä, Vatula sekä
Petäjäjärven alue Aureskoskella. Myös Vahojärven vesihuollon
järjestämismahdollisuuksia on tarve tutkia.

6.2.2 Jätevedenkäsittely

Viemäriverkostoa on tarve laajentaa erityisesti taajaan asutuille alueille,
pohjavesialueille ja ranta-alueille.

Viemäriverkoston tarvealueisiin Parkanon kaupungissa kuuluvat Alaskylän ja
Yliskylän pohjoiset osat, Mansukoskentie, Luomanperä, Parkanonjärven
pohjoisosa, Linnanjärven itäpuoli, rautatieaseman seutu sekä Aureentien itäosan
alue. Haja-asutusalueella viemäröinnin järjestäminen on kiinteistöjen omistajien
vastuulla.

6.3 TOIMENPITEET VERKOSTO- JA TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA

Toimenpiteet verkosto- ja toiminta-alueiden ulkopuolella on esitetty
toimenpideohjelmassa, liitteessä 4.

6.3.1 Vedenhankinta ja -jakelu

Vesijohtoverkostoa laajennetaan tarvealueille. Näihin alueisiin kuuluvat
rautatieaseman alue, Linnanjärven itäpuoli, Luomanperä, Mansukoskentie,
Alaskylän ja Yliskylän eteläpuoliset alueet, Vatula, Aurejärventie sekä Raivalan-
Kovesjoen alue.

Linnanjärven itäpuolisen alueen vesijohtoverkoston suunnittelu on käynnissä.
Vesijohtoverkosto toteutetaan laajentamalla Kihniön kunnan puolella sijaitsevaa
Nerkoon vesiosuuskuntaa.

Rautatieaseman ja Luomanperän vesijohtoverkostot voidaan osittain toteuttaa
samanaikaisesti Kihniö-Parkano siirtoviemärin rakentamisen kanssa.

Haja-asutusalueelle rakennettavat vesijohtoverkostot toteutetaan
osuuskuntamuotoisesti.

Laajennusalueet on esitetty tarkemmin toimenpideohjelmassa (liite 4).
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6.3.2 Jätevedenkäsittely

Viemäriverkostoa laajennetaan tarvealueille. Näihin alueisiin kuuluvat Alaskylän ja
Yliskylän pohjoiset osat, Mansukoskentie, Luomanperä, Parkanonjärven
pohjoisosa, Linnanjärven itäpuoli, rautatieaseman seutu sekä Aureentien itäosan
alue.

Parkanonjärven pohjoisosan, Luomanperän, rautatieaseman seudun, Aureentien
itäosan ja Linnanjärven itäpuolen viemäriverkostot voidaan osittain toteuttaa
samanaikaisesti Kihniö-Parkano siirtoviemärin rakentamisen kanssa.

Haja-asutusalueelle rakennettavat viemäriverkostot toteutetaan
osuuskuntamuotoisesti.

Laajennusalueet on esitetty tarkemmin toimenpideohjelmassa (liite 4).

6.3.3 Keskitettyjen järjestelmien hyödyntäminen

Jos kiinteistön liittäminen vesijohto- ja viemäriverkostoon ei ole mahdollista,
tutkitaan kiinteistökohtaisten järjestelmien yhdistämistä laajemmaksi
kokonaisuudeksi. Järjestelmien yhdistäminen on kiinteistöjen vastuulla.

Kaupunki osallistuu mahdollisuuksien mukaan vesiosuuskunnan tai muun
vastaavan vesihuoltolaitoksen toiminnan aloittamiseen antamalla esimerkiksi
suunnitteluapua.

6.3.4 Kiinteistökohtainen vedenhankinta ja viemäröinti

Keskitettyjen verkostojen ulkopuolelle jäävillä kiinteistöillä vedenhankinta ja
jätevesien käsittely ratkaistaan kiinteistökohtaisilla menetelmillä. Rakentaminen,
kunnossapito ja hoito kuuluvat kiinteistön omistajan vastuulle. Kiinteistöjen vastuut
ja velvollisuudet määräytyvät lakien mukaan.

Kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisilla tulee olla ajan
tasalla olevat tiedot erilaisista kiinteistökohtaisista vedenhankinta- ja
jätevedenkäsittelyvaihtoehdoista sekä järjestelmien rakentamisesta ja hoidosta.

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tulee voimaan vuoden 2004 alusta. Uudet
määräykset koskevat uudisrakentamista heti asetuksen voimaantultua, vanhojen
kiinteistöjen haltijoilla on mahdollisuus kymmenen vuoden siirtymäaikaan.
Erityisistä syistä voi jo käytössä oleville kiinteistöille tehtäville muutoksille saada
lisäaikaa.

Jätevesien käsittelyjärjestelmien saattaminen asetuksen mukaiselle tasolle
edellyttää ammattitaitoista suunnittelua, rakentamista, huoltoa ja kunnossapitoa.
Koska toiminnasta aiheutuu väistämättä kuluja kiinteistön haltijoille, haja-
asutusalueella on tarvetta selvittää kiinteistökohtaisten järjestelmien yhdistämistä
laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

Tulevina vuosina haja-asutuksen kiinteistönhaltijoiden jätevesihuoltoon liittyvä
tiedontarve kasvaa. Lisääntyvään tiedontarpeeseen tulee varautua.
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Asetuksen vaatimusten lisäksi haja-asutuksen jätevedenkäsittelyvaatimuksia
laadittaessa otetaan huomioon HajaKäsi-projektin suositukset.

7 TOIMENPIDEOHJELMA

Parkanon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpideohjelma on
esitetty liitteessä 4. Toimenpideohjelmassa on viitattu suunnitelmakartassa (kartta
102) esitettyihin kehittämistoimenpiteisiin.

Toimenpideohjelmassa on esitetty
 kehittämiskohde
 poistettava ongelma
 kehittämistoimenpide
 vaikutukset
 johtopituus
 kustannukset
 toteutusaikataulu
 vastuutaho.

Kustannukset

Rakentamiskustannuksissa on otettu huomioon johtolinjoista ja vesihuoltolaitteista
aiheutuvat kustannukset. Johtolinjojen rakentamiskustannusten arvioimiseen on
käytetty karttatarkastelun pohjalta saatuja johtopituuksia. Laitosten osalta
kustannukset perustuvat olemassa olevaan kustannustietoon toteutetuista
laitoksista. Esitetyt kustannusarviot ovat suuntaa antavia ja kustannukset on
ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Budjettien teon yhteydessä pitää varautua tulevien
vesihuoltohankkeiden rahoituksen toteutukseen.

Toteutusaikataulu

Hankkeiden lopullisen toteutusjärjestyksen määrää käytännössä todellinen veden-
ja viemäröinnintarve, vedensiirtojärjestelmän toimivuus sekä kaupungin ja valtion
rahoitusjärjestelyt. Lisäksi ylikunnallisiin hankkeisiin vaikuttavat kuntien väliset
sopimukset ja mahdolliset sisäiset verkostojärjestelyt.

8 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN JA YLLÄPITO

8.1 SUUNNITELMAN KÄSITTELY

Kehittämissuunnitelma on laadittu virkamiestasolla. Suunnitelmaluonnos esitellään
tekniselle lautakunnalle. Lausuntojen ja kommenttien jälkeen suunnitelmaan on
tehty tarvittavat muutokset. Ennen kaupunginvaltuuston hyväksyntää
suunnitelmasta pyydetään virkamieskunnan ja viranomaisten lausunnot.

8.2 SUUNNITELMAN TARKENTAMINEN

Suunnitelman tarkentamisesta ja muuttamisesta vastaa kaupungin vesihuollosta
vastaava viranhaltija.
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Koska kehittämissuunnitelma ei ole toteutussuunnitelma, on jokaisesta
toteutettavasta kohteesta laadittava asianmukainen tarkempi yleissuunnitelma tai
vastaava selvitys, jonka yhteydessä tarkistetaan esitettyjen hankkeiden (esim.
vesijohtojen, siirtoviemäreiden ja laitosten) mitoitukset. Tässä yhteydessä
kehittämissuunnitelmaan tehdään tarvittaessa tarkistuksia.

8.3 SUUNNITELMAN YLLÄPITO, VALVONTA JA TIEDOTTAMINEN

Kehittämissuunnitelmaa ylläpidetään kaupunginvaltuuston määräämällä tavalla.
Suunnitelman toteutumisen valvonnasta vastaa kaupungin vesihuollosta vastaava
virkamies sekä vesihuoltolaitokset.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesihuollolle asetetut tavoitteet tarkistetaan
vähintään kerran valtuustokaudessa eli neljän vuoden välein.

Kehittämissuunnitelman toteutumisesta ja muuttamisesta tiedotetaan kaupungin
virallisilla ilmoitustauluilla sekä vesihuoltolaitosten ilmoituksissa.

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

9. VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET PARKANOSSA

Vuosille 2008-2020 laaditun vesihuollon kehittämissuunnitelman suorien
investointien kokonaiskustannukset ovat noin 10 miljoonaa euroa. Kustannukset
liittyjää kohti ovat noin 1500-1700 euroa.

Kehittämishankkeiden kustannuksista noin 6 miljoonaa euroa lankeaa Parkanon
vesihuoltolaitokselle. Luvussa on mukana Kihniön ja Parkanon välisen
vesihuoltolinjan rakentaminen (2,5 miljoonaa euroa). Arvioon on lisättävä vuosittain
toteutettavat verkoston saneerauskustannukset ja uusien asemakaava-alueiden
vesihuollon rakentamiskustannukset sekä osuuskuntien hankkeiden tukeminen.

Verkostojen rakennus- ja saneerausinvestoinnit ovat Parkanossa olleet noin
200000 euroa vuodessa. Kehittämissuunnitelman toteuttamisesta aiheutuva
vuosittainen lisäinvestointitarve on noin 350-400000 euroa, jos hankkeiden
toteutus ajoittuu kaudelle 2008-2015.

Osuuskuntamuotoisten vesihuoltohankkeiden kokonaiskustannuksiksi on arvioitu
noin 4 miljoonaa euroa. Parkanon kaupungin kustannuksiksi voidaan arvioida noin
800000 euroa, joka vastaisi 20 %:n kustannusosuutta.

Näiden lisäksi erittäin suuri kustannus vesihuollon kehittämisestä tulee haja-
asutusalueiden kiinteistöjen maksettavaksi, uusien jätevesienkäsittelyvaatimusten
muodossa. Yksittäisen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien investointitarpeeksi
arvioidaan tällä hetkellä noin 7000 euroa/haja-asutuskiinteistö, joka tarkoittaa noin
3,5-4 miljoonan euron kokonaiskustannusta vuoteen 2014 mennessä.
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Tampereella, 8. päivänä huhtikuuta 2008

AIRIX Ympäristö Oy

Reijo Haronen Petteri Kotonen
toimialajohtaja, DI/SNIL projektipäällikkö, DI
vesihuolto vesihuolto


