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ALKUSANAT

Vesiosuuskunnan ABC-julkaisun tavoitteena on olla mahdollisimman käytännön-
läheinen opas vesiosuuskunnan perustamista suunnitteleville asukkaille, suunnit-
telijoille sekä kuntien ja alueellisten ympäristökeskusten työntekijöille. Opas täy-
dentää osaltaan Pellervo-Seuran osuuskuntaopasta, jossa on annettu neuvoja ja
opastusta osuuskunnan hallinnollisiin asioihin.

Julkaisun ovat rahoittaneet maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan
tuki ry, Suomen kuntaliitto sekä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys.

Työryhmän työskentelyä on ohjannut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toi-
minut osastopäällikkö Marketta Virta Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Muina
jäseninä työryhmässä ovat olleet Minna Hanski maa- ja metsätalousministeriöstä,
Jaakko Sierla maa- ja metsätalousministeriöstä, Karl-Erik Blomgren Suomen kun-
taliitosta, Anneli Tiainen Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksestä, Mika Rontu Vesi- ja
viemärilaitosyhdistyksestä, Ilkka Juva Uudenmaan ympäristökeskuksesta, Jyrki
Lammila Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta sekä Esa Pekonen Etelä-Savon
ympäristökeskuksesta.

Uudenmaan ympäristökeskus on tilannut julkaisun Infratec Oy:ltä, jossa kirjoittajina
on toiminut työryhmä Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa.

Työryhmä on työnsä aikana saanut lukuisia hyviä kommentteja ja neuvoja. Nämä
kaikki on pyritty huomioimaan julkaisussa. Kirjoittajat kiittävät niitä kaikkia avu-
liaita asiantuntijoita, joiden ansiosta opas on saatu valmiiksi ja julkaistua. Työn aika-
na järjestettiin Vesiosuuskunnan ABC-seminaari, jossa käytiin vesiosuuskunta-asi-
oista ansiokas keskustelu. Kiitokset kuuluvat myös kaikille seminaariin osallistujille.

Erityisen kiitoksen ansaitsee ohjausryhmän puheenjohtaja Marketta Virta, joka an-
sioituneesti luki läpi kaiken kirjoitetun aineiston ja sai sen muutettua järkevään ja
luettavaan muotoon niin, että siitä on jatkossa lukijoilleen entistä enemmän apua.

Helsingissä 2. päivänä toukokuuta 2005

Matti Heino Hanna Yli-Tolppa
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JOHDANTO

Osuuskunnilla on Suomessa pitkä historia. Ensimmäiset vesiosuuskunnat on perus-
tettu jo 1900-luvun alussa. Ensimmäinen rekisteröity vesiosuuskunta sijaitsee Tampe-
reen Pispalassa ja se on perustettu vuonna 1907. Vesiosuuskuntatoiminta oli alkuai-
koina vilkkainta Pohjanmaalla. Syksyllä 2004 Suomessa oli noin 950 vesiosuus-
kuntaa.

Uusi vesihuoltolaki on tullut voimaan 1.3.2001. Myös vesiosuuskunnat ovat vesi-
huoltolain tarkoittamia vesihuoltolaitoksia silloin, kun liittyjiä on vähintään 50 asu-
kasta, tai silloin, kun vedenkulutus tai jätevesimäärä on yli 10 m3 vuorokaudessa.
Tällöin osuuskunnilla on vesihuoltolain mukaiset oikeudet ja velvoitteet. Vesihuolto-
lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saa-
tavissa riittävästi terveellistä ja muutenkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden-
ja ympäristönsuojelulakien mukainen viemäröinti.

Vesihuoltolaissa on tarkasti määritelty vastuut vesihuollosta:
• Kunnilla on vastuu vesihuollon yleisestä kehittämisestä. Lisäksi kunnan tulee

yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa tehdä alueensa kattava vesi-
huollon kehittämissuunnitelma ja pitää se ajan tasalla. Kunta huolehtii myös
siitä, että tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin vesihuollon palvelun järjestä-
miseksi.

• Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta. Vesihuoltolaitosten
toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuolto-
laitoksen palvelujen piiriin on asutuksen määrän tai vesihuollon laadun takia
välttämätöntä.

• Haja-asutusalueella vesihuollosta vastaa kiinteistön omistaja tai haltija.

Jos suurehkon asukasjoukon tarve tai terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt
sitä vaativat, tulee kunnan huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vas-
taavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kun-
nan tulisi järjestää alueelle keskitetty vesihuolto, vaan kunta voi täyttää huolehtimis-
velvollisuutensa esimerkiksi auttamalla asukkaita perustamaan vesiosuuskunnan, joka
toteuttaa alueelle keskitetyn vesihuollon. Toinen vaihtoehto keskitetyn vesihuollon
järjestämiseksi on se, että kunnallisen vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta laajenne-
taan ja vesihuoltolaitos rakentaa vesihuoltoverkostoa haja-asutusalueelle. Tällöin
voidaan kuitenkin periä kiinteistöiltä tavanomaista suuremmat liittymismaksut, jotka
vastaavat investointikustannuksia. Osuuskunta on kuitenkin usein nopein tapa hank-
kia keskitetty vesihuolto haja-asutusalueelle suhteellisen lyhyessä aikataulussa (unoh-
tamatta kuitenkaan asianmukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen kuluvaa aikaa).

Mikäli ratkaisu keskitetyn vesihuollon saamiseksi kylään on vesiosuuskunnan pe-
rustaminen, olisi hyvä, että kunta voisi olla hankkeessa mukana asiantuntijana mah-
dollisimman paljon esisuunnitteluvaiheessa, osuuskunnan perustamisessa sekä var-
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sinaisen rakennushankkeen suunnittelussa ja sen käynnistämisessä. Tällöin voidaan
ottaa huomioon tekniset ja taloudelliset perusteet vesiosuuskunnan elinkaaren suun-
nittelussa.

Aikaisemmasta lainsäädännöstä poiketen myös vesihuoltolaitoksiksi luokiteltaville
vesiosuuskunnille on vahvistettava toiminta-alue, jossa kiinteistöillä on liittymisvel-
voite verkostoon, mikäli ympäristönsuojeluviranomaiset eivät anna lupaa poiketa
tästä. Vesiosuuskunta esittää itselleen toiminta-aluetta. Jos osuuskunta ei ole tällaista
esitystä tehnyt, sitä voi esittää myös kunta. Kunta vahvistaa toiminta-alueen.

Koska vesiosuuskunnan periaate on talkoohenkisyys ja vapaaehtoisuus, kaikilla ha-
lukkailla tulisi olla mahdollisuus liittyä siihen. Ketään ei voida pakottaa vesiosuus-
kunnan jäsenyyteen, mutta kun kunta vahvistaa vesiosuuskunnan toiminta-alueen,
tulee toiminta-alueella sijaitseville kiinteistöille liittymisvelvollisuus. Toiminta-alueen
ulkopuolinen kiinteistö voi liittyä vesiosuuskunnan verkostoon yleensä erikseen so-
vittavin ehdoin.

Vesihuollon luonteesta välttämättömyyspalveluna ja luonnollisena monopolina seu-
raa, että vesihuoltolaitoksella on suuri vastuu turvallisten ja tasapuolisten palvelujen
tuottajana. Palvelujen piiriin haluavien tasapuolinen kohtelu on välttämätöntä, eten-
kin jos vesiosuuskunta saa toimintaansa julkista tukea.

Putkikaivannon lämpöeristystä, Kulhon vesiosuuskunta.

Jo
uk

o K
ak

ko
ne

n
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Tulevaisuudessa Suomessa tullaan todennäköisesti siirtymään yhä suurempiin laitos-
kokoihin. Yleensä suuret yksiköt toimivat ammattimaisemmin ja taloudellisemmin, ja
niiden toimintavarmuus on parempi kuin pienten laitosten. Lisäksi vesihuoltoalan
ammattilaisista on todennäköisesti tulevaisuudessa pulaa.

Osuuskuntatoiminta säilyy jatkossakin keinona järjestää keskitetty vesihuolto tie-
tyille alueille, koska kunnilla ei aina ole mahdollisuutta, eikä vesihuoltolain mukaan
velvollisuuttakaan, toteuttaa haja-asutuksen vesihuoltoa asukkaiden haluamassa ai-
kataulussa. Pääsääntöisesti tavoitteena on, että osuuskunnat olisivat siirtymävaiheen
ratkaisuja, ja ne voitaisiin jatkossa liittää osaksi isompaa vesihuoltolaitosta. Tämän
tavoitteen kannalta on tärkeää, että vesiosuuskunnan verkosto toteutetaan alueella
jo olevan vesihuoltolaitoksen verkoston kanssa yhteensopivana ja laatuvaatimuksil-
taan yhdenmukaisena.

Osuuskunnan kokonaisuutta ja elinkaarta tulee pohtia jo osuuskunnan perustamis-
vaiheessa. Lisäksi tulee tarkkaan selvittää eri toteutusvaihtoehdot, esimerkiksi mil-
loin rakennetaan sekä vesijohto että jätevesiviemäri, milloin on tarve vain toiselle
verkostolle, ja milloin on järkevää hankkia/rakennuttaa oma jätevedenpuhdistamo
tai vedenottamo. Hyvin laadittu ja ajan tasalla oleva kunnan vesihuollon kehittä-
missuunnitelma antaa hyvän lähtökohdan tällaisille pohdinnoille ja selvityksille. Al-
kuvaiheessa yhteydenpito kuntaan ja alueelliseen ympäristökeskukseen on myös
tärkeää.
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MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ

Vesihuoltolaitos
on yhdyskunnan vesihuollosta huolehtiva lain (vesihuoltolaki (119/2001), jäljempä-
nä VHL, 3 §) mukainen laitos. Omistuspohjasta tai yhtiömuodosta riippumatta kaikki
vesihuoltolaitokset kuuluvat vesihuoltolain soveltamisalaan.

Vesihuoltolaitos on myös terveydensuojelulain tarkoittama vettä toimittava laitos.
Juomavesidirektiivin (98/83/EY) mukaan vesihuoltolaitoksiksi katsotaan kuuluvan
laitokset, jotka toimittavat vettä tai vastaanottavat jätevettä yli 10 m3 päivässä tai
palvelevat yli 50 henkilöä.

Vesiosuuskunta
voi olla yhdyskunnan vesihuollosta huolehtiva vesihuoltolaitos, kun siihen on liitty-
neenä 50 asukasta tai sen vuorokaudessa kuluttama vesimäärä tai tuottama jäteve-
simäärä on vähintään 10 m3. Edellistä pienemmät vesiosuuskunnat eivät ole vesi-
huoltolain tarkoittamia vesihuoltolaitoksia.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma (VHL 5 §)
on kunnan laatima, koko alueen kattava suunnitelma, jossa todettujen tarpeiden ja
asetettujen tavoitteiden perusteella täsmentyy alueellisesti ja ajallisesti kunnan vel-
vollisuus vesihuollon järjestämiseen.

Haja-asutusalue
on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava-alueen ulkopuolinen alue.

Toiminta-alue (VHL 7 §, 8 §)
on vesihuoltolaitokselle määritelty ja hyväksytty alue, jolla kiinteistöjen liittäminen
vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen.

Palvelualue
on toiminta-alueen käsittävä mutta sitä laajempi alue, jolle vesiosuuskunnan verkos-
to voi ulottua ja jolle voidaan tarjota vesihuoltopalveluja. Verkostoa ei ole lain mu-
kaan kuitenkaan pakko ulottaa toiminta-alueen ulkopuolelle.

Liittymisvelvoite (VHL 10 §)
on velvoite, jonka mukaan toiminta-alueen kiinteistöillä velvollisuus liittyä vesihuol-
tolaitoksen verkostoon.

Liittämiskohta (VHL 12 §, 13 §)
on kohta, jossa kiinteistön vastuu vesi- tai viemärijohdosta päättyy ja vesihuoltolai-
toksen vastuu alkaa.

Liittymiskohta (Suomen Rakentamismääräyskokoelma D1)
on kohta, jossa kiinteistön vesi- tai viemärilaitteisto liitetään yleiseen vesijohtoon tai
viemäriin.
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Viettoviemäröinti
on viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, hule- tai salaojavesien johtaminen tapahtuu
painovoiman avulla.

Paineviemäröinti
on viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, hule- tai salaojavesien johtaminen tapahtuu
pumppauksen avulla.

Tonttijohtoja
ovat tonttivesijohto, tonttiviemäri ja tonttihulevesiviemäri.

Tonttiviemäri
yhdistää kiinteistön viemärilaitteistot yleiseen viemäriin.

Tonttivesijohto
yhdistää kiinteistön vesilaitteiston yleiseen vesijohtoon.

Vesihuoltohankkeen esisuunnitelma
on vesihuollon ratkaisuvaihtoehtoja sisältävä suunnitelma, jossa on selvitetty ver-
kostoja, verkostotyyppejä, laitosten tarvetta, liittyjämääriä ja alustavia kustannuk-
sia.

Vesihuoltohankkeen yleissuunnitelma
on esisuunnitelman pohjalta laadittu vesihuoltosuunnitelma, joka sisältää mitoitetun
perusratkaisun, alustavat maastotutkimukset, erikoiskohtien ratkaisut sekä kustan-
nusarvion investointi- ja käyttökustannuksista.

Vesihuoltohankkeen rakennussuunnitelma
on yksityiskohtainen vesihuoltohankkeen toteutussuunnitelma, joka sisältää riittävät
suunnitelmapiirustukset detaljeineen ja hankekohtaiset selostukset työn taloudelli-
sesta toteuttamisesta.

Osuusmaksu
on maksu, joka kerätään osuuskuntaan liittyviltä jäseniltä osuuskuntaan liittymisen
yhteydessä.

Liittymismaksu (VHL 19 §)
on vesihuoltolaitokseen liitettävän kiinteistön maksama kiinteistökohtainen kerta-
maksu. Liittymismaksulla katetaan osa laitoksen investointikustannuksista, mutta siihen
ei yleensä sisällytetä liitostyön kustannuksia eikä tonttijohtojen rakentamiskustan-
nuksia. Maksu voi olla erisuuruinen eri alueilla. Lisäksi voidaan veloittaa lisäliittymis-
maksua, kun liittymisen perusteena olevat olosuhteet muuttuvat liittymisen jälkeen,
jos lisäliittymismaksusta sanotaan laitoksen taksassa.
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Käyttömaksu (VHL 19 §)
on maksu, joka peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Käyttömaksu
peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun
perusteella.

Maksu veloitetaan yksikköhinnaltaan samansuuruisena kaikilta liittyjiltä. Viemäröin-
nin käyttömaksussa voidaan kuitenkin ottaa huomioon poisjohdettavan jäteveden
määrä ja laatu.

Perusmaksu (VHL 19 §)
on maksu, jota peritään palvelujen käytöstä riippumatta siitä lähtien, kun kiinteistö
on liitetty laitoksen verkostoon. Maksulla katetaan osa kulutuksesta riippumatto-
mista käyttö- ja pääomakustannuksista. Maksu voi olla erisuuruinen eri alueilla.

Tonttiviemärin/-vesijohdon liittämismaksu (VHL 19 §)
on liittämistyöstä perittävä maksu, kun tonttiviemäri/-vesijohto liitetään liittämiskoh-
dassa runkoviemäriin.

Vesimittarin asentamisesta perittävä maksu (VHL 19 §)
on maksu, joka kattaa vesimittarin investointi- ja asennuskustannukset.

Valvontatutkimusohjelma (Terveydensuojelulaki)
on talousvettä toimittavan laitoksen säännöllistä valvontaa varten tehty ohjelma,
jossa otetaan huomioon mm. raakavesi, vedenkäsittelymenetelmät, kemikaalit ja
vedenottamon haavoittuva sijainti.

Asukasvastineluku (AVL)
on sellaista vuorokausikuormitusta vastaava yksikkö, jonka seitsemän vuorokau-
den biologinen hapenkulutus (BOD7) on 70 grammaa happea.

AVL lasketaan jätevedenpuhdistamolle vuoden aikana tulevan suurimman viikko-
kuormituksen vuorokautisesta keskiarvosta.
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1 NYKYTILANNE

1.1 Ongelmat

1.1.1 Talousveden vähyys ja huono laatu

Jokaisella ihmisellä tulisi olla mahdollisuus saada riittävästi hyvälaatuista talousvettä
kohtuullisin kustannuksin. Talousveden laatu ja riittävyys ovat keskeisiä tekijöitä
asumisessa. Vaikka käsittelemätön pohjavesi on parhaimmillaan raikasta ja hyvää,
esiintyy oman kaivon käytössä usein ongelmia. Ongelmat lisääntyvät vedenkulutuk-
sen kasvaessa.

Kaivoveden laatuun vaikuttavat ihmisen oma toiminta sekä mm. maaperän geologi-
set tekijät. Kaivon rakenteen, kunnon sekä vedenottoon ja johtamiseen käytettävi-
en teknisten laitteiden puutteet heikentävät veden laatua. Pitkäaikainen kuivuus lisää
haja-asutusalueiden asukkaiden vesiongelmia. Kuivuudesta johtuva pohjaveden
vähyys aiheuttaa myös veden laadun muutoksia.

Uudenmaan ympäristökeskuksessa on vuosina 1997 - 1999 tutkittu 215 kaivon
veden laatua yhdeksän kunnan alueella (Kirkkonummi, Lapinjärvi, Liljendal, Myrs-
kylä, Nummi-Pusula, Pernaja, Pornainen, Ruotsinpyhtää ja Tuusula). Tutkimuksen
mukaan vain joka kolmannessa tutkituista kaivoista oli terveydelliset laatuvaatimuk-
set ja tavoitteet täyttävää talousvettä. Kun osassa kaivoista oli ajoittain vesipulaa, oli
laatuvaatimukset ja tavoitteet täyttävää vettä riittävästi saatavilla vain joka viiden-
nessä kaivoista. Näistä rengaskaivoja ja porakaivoja oli yhtä paljon. Suurin ero oli

Vesihuoltotyömaa Tuusulan Rusutjärvellä.
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ri 
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veden terveydellisessä laadussa. Rengaskaivoista 70 % ja porakaivoista vain 53 %
täytti terveydelliset laatuvaatimukset. Tutkituista talouksista tulisi joka neljännelle
hankkia hyvälaatuista talousvettä yhteisjärjestelyin. Vaikein tilanne on Itä-Uudella-
maalla, jossa erityisesti fluoridin esiintyminen aiheuttaa ongelmia. Länsi-Uudellamaalla
yli puolet ongelmista ratkeaisi pelkästään kunnostamalla kaivo ja käsittelemällä vesi.

Vuosina 1990 - 1991 Vesihallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö teettivät laajan
valtakunnallisen kaivovesitutkimuksen. Sen mukaan kaivoista vain noin joka kah-
deksas kaivo oli täysin moitteettomassa kunnossa, ja noin joka neljännessä kaivossa
oli terveyttä vaarantavia tekijöitä. Uudeltamaalta saadut tulokset vastasivat suurelta
osin valtakunnallisen tutkimuksen keskimääräisiä tuloksia. Tuloksien voidaan siis olet-
taa kuvaavan hyvin koko maan keskimääräistä tilannetta.

Tutkimuksista ja tuloksista huolimatta ihmiset olettavat kaivojensa veden olevan hy-
vänlaatuista. Tämä johtuu osaksi siitä, että kiinteistön omistajat harvemmin tutkitut-
tavat vedenlaatua. Vesi voi näyttää ja maistua hyvältä, vaikka siitä voi olla terveydel-
le haittaa. Asukkaat eivät useinkaan tiedosta kaivon säännöllisen huollon ja hoidon
merkitystä.

Keskitettyä vedenhankintaa tulee harkita viimeistään silloin, kun kaikista mahdolli-
sista toimenpiteistä huolimatta ei vedenhankintaa voida järjestää kiinteistökohtai-
sesti, tai jos vedentarpeen arvioidaan eri syistä merkittävästi lisääntyvän. Monesti
keskitetty vedenhankinta tulee jopa edullisemmaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi
kuin se, että kaikilla on omat kaivot.

1.1.2 Kiinteistökohtaisen jätevesienkäsittelyn puutteet

Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla noudatetaan jätevesien
käsittelyssä asetusta (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuolto-
laitoksen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, 542/2003, myöhemmin talous-
jätevesiasetus). Asetuksen mukaan viimeistään vuonna 2014 olemassa olevat jäte-
vesijärjestelmät on saatettava vastaamaan asetuksen käsittelyvaatimuksia.

Haja-asutusalueilla jätevesien käsittelyssä esiintyy suuria puutteita. Useista kiinteis-
töistä kaikki jätevedet johdetaan kahden tai kolmen saostuskaivon kautta suoraan
maahan tai vesistöön, mikä ei täytä asetuksen vaatimuksia.
Yleinen tapa on johtaa wc-vedet umpisäiliöön ja muut ns. harmaat vedet saostus-
kaivojen ja maaperäkäsittelyn kautta maastoon tai vesistöön. Kaikkien jätevesien
johtaminen umpisäiliöön ja niiden kuljettaminen muualle käsiteltäväksi ei kuitenkaan
usein ole taloudellisesti järkevää. Viemäriverkoston puuttuessa jätevedet olisi tar-
koituksenmukaista käsitellä syntypaikallaan aina, kun se on mahdollista.

Usein jätevesien käsittelemiseen rakennettu kiinteistökohtainen järjestelmä ei toimi
toivotulla tavalla, mikä johtuu useimmiten siitä, että se on rakennettu tai asennettu
huolimattomasti tai sitä ei hoideta ja huolleta asianmukaisesti. Puhdistusteho saattaa
tällöin jäädä yhtä heikoksi kuin pelkkien saostuskaivojen.
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1.1.3 Maankäytön aiheuttamat ongelmat

Pienimmillään haja-asutusalueiden omakotitalotontit ovat kooltaan vain hieman yli
1 000 m2. Tämän kokoinen tontti on aivan liian pieni asianmukaisen kiinteistökohtai-
sen vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn järjestämiseen.

Kaivo tulisi rakentaa niin, että lähimpään saastumista aiheuttavaan kohteeseen on
riittävästi matkaa. Uudenmaan ympäristökeskuksen ns. Haave-suunnitelmissa käyt-
tämät suojaetäisyydet ovat jätevesienkäsittelyjärjestelmään noin 50 m, rantaviivaan
30 m ja naapurin rajaan 5 m.

Jos olosuhteet ovat hyvät ja maaperä soveltuva jätevesien käsittelylle, voidaan noin
5 000 m2:n tonttia pitää riittävänä silloin, kun sekä vedenhankinta että jätevesienkä-
sittely hoidetaan kiinteistökohtaisesti.

Pienen tonttikoon lisäksi ongelmia aiheuttaa se, että rakentaminen on suunnittelema-
tonta haja-asutusalueella. Rakennuslupia myönnettäessä ei aina ole tarkasti harkittu,
millaisia ongelmia vesihuolto tai erityisesti keskitetyn vesihuollon puuttuminen voi
asukkaille myöhemmin aiheuttaa. Vuosien saatossa alueista on tullut kylämäisiä
tihentymiä, joilla olisi edellytykset keskitetylle vesihuollolle.

1.2 Jätevesien ympäristövaikutukset
Suomessa asui vuonna 2004 haja-asutusalueilla pysyvästi noin miljoona asukasta.
Vain vähäinen määrä haja-asutuksen kiinteistöistä on liitetty keskitetyn viemäri-
verkoston piiriin. Viemärilaitosten toiminta-alueilla oli lisäksi lähes 200 000 vie-
märiverkostoihin liittymätöntä asukasta. Kaikkiaan kiinteistökohtaisen jätevesien
käsittelyn varassa on edelleen lähes 1 200 000 asukasta. Kokonaismäärää arvioi-
taessa on otettava huomioon myös vapaa-ajan asukkaat, joita on arvioitu olevan
jopa 1 700 000.

Fosfori on vesistössä yleisin vesien rehevyyttä säätelevä ravinne. Viemäriverkosto-
jen ulkopuolelta tulevien jätevesien aiheuttaman vuosittaisen fosforikuormituksen
määrän (noin 415 tonnia vuodessa) arvioitiin 1990-luvun puolivälissä olevan noin
1,5 kertainen verrattuna viemärilaitosten piiriin kuuluvien yli neljän miljoonan asuk-
kaan jätevesien fosforikuormitukseen (noin 270 tonnia vuodessa). Viemäriverkos-
ton ulkopuolisella alueella yhden asukkaan aiheuttama fosforikuorma vesistöihin oli
siten yli viisinkertainen verrattuna viemäröidyssä taajamassa asuvaan.

Käytännössä jätevesien mukana vesistöihin ja maaperään joutuu mm. fosfori- ja
typpiyhdisteitä, happea kuluttavaa orgaanista ainesta sekä bakteereita ja muita mah-
dollisia taudinaiheuttajia. Tästä saattaa aiheutua haittoja mm. rantavesien virkistys-
käytölle sekä vesien rehevöitymistä, pohja- ja kaivovesien pilaantumista, hajuhait-
toja jne.

Oma kaivo sekä lähellä olevat kaivot voivat pilaantua maaperään suotautuneista
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jätevesistä. Vesilaissa on ehdoton pohjaveden pilaamiskielto ja pilaamisen aiheutta-
nut on korvausvelvollinen. Usein on kuitenkin vaikeaa osoittaa yhtä ainoaa pilaajaa
varsinkin taajaan asutulla haja-asutusalueella, jossa mahdollisia pilaajia on useita.
Tällaisilla alueilla keskitetty vesihuoltoverkosto on usein ainoa tapa ratkaista ongel-
mia. Asukkaiden kannalta yleisimmät puutteellisesta jätevesien käsittelystä aiheutu-
vat ongelmat ovat kuitenkin hajuhaitat sekä omalla että ympäröivillä kiinteistöillä.
Jätevedet rehevöittävät myös lähistön ojia ja vesistöjä.

1.3 Vesihuoltoratkaisujen taloudellisuus

Keskitettyä viemäröintiä pidetään vielä usein haja-asutusalueella kalliina ja kannat-
tamattomana tapana käsitellä jätevesiä. Viemäröintiratkaisut ovat usein perustuneet
viettoviemäröintiin, joka yleensä on paineviemärijärjestelmää kalliimpi. Lisäksi kun-
tien taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa vesihuoltoa asukkaiden toivomassa aika-
taulussa ovat useimmiten rajalliset.

Keskitetyn viemäröinnin houkuttelevuus ja kilpailukyky on kuitenkin kasvamassa,
kun vaatimukset täyttävän kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn kustannukset
nousevat usein korkeiksi. Kustannuksia lisäävät vuotuiset käyttökustannukset, ku-
ten mahdolliset kemikaalihankinnat, sakokaivojen tyhjennykset ja joissain tapauk-
sissa myös sähkönkäytön kustannukset.

Kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn tehostaminen talousjätevesiasetusta vastaa-
vasti tarkoittaa usein kohtuullisen suuria investointeja. Ennen kiinteistökohtaisen jär-
jestelmän rakentamista tulisi harkita, olisiko järkevämpää rakentaa alueelle keski-
tetty viemäröintijärjestelmä.

Vesiosuuskunta on taloudellinen omistus- ja hallinnointimuoto asukkaiden yhteiselle
vesihuoltolaitokselle. Keskitetyn vedenhankinnan ja -jakelun sekä viemäröinnin tar-
peessa olevat asukkaat voivat ensivaiheena perustaa oman laitoksen hoitamaan alu-
eensa vesihuoltoa. Myöhemmin laitos on mahdollisesti liitettävissä osaksi alueella
toimivaa vesihuoltolaitosta.

2 ALUSTAVAT TOIMENPITEET

• Ongelmien toteaminen
• Puuhamiesten löytyminen
• Kyläkokouksen järjestäminen
• Asukkaiden informointi
• Yhteys kunnan tekniseen toimeen, ympäristön-

ja terveydensuojeluviranomaiseen ja
vesihuoltolaitokseen

• Yhteys alueelliseen ympäristökeskukseen.
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2.1 Yhteinen vesihuolto?
Vesihuollon puutteista keskustellaan yleensä kylällä ja naapureiden kesken, joissa
todetaan monella olevan samanlaisia ongelmia. Yleisimpiä ongelmia ovat veden vä-
hyys ja kaivoveden huono laatu, jätevesien aiheuttamat hajuhaitat pihapiirissä sekä
rantavesistöjen pilaantuminen virkistyskäyttöön kelpaamattomiksi. Myös ongelmien
ratkaisumahdollisuuksista keskustellaan.

Yleensä muutamat aktiiviset henkilöt eli puuhamiehet päättävät aloittaa yhteisen
rakentamisen selvittämisen. Heti alussa puuhamiesten on syytä olla yhteydessä sekä
kunnan että alueellisen ympäristökeskuksen edustajiin, jotta alusta asti saadaan var-
mistetuksi kaikkien osapuolien yhteistyö ja hankkeen eteneminen vesihuollon kan-
nalta järkevällä tavalla.

Ensiksi puuhamiesten kannattaa selvittää, voiko vesihuollon järjestää siten, että käy-
tetään hyväksi jo olemassa olevaa vesihuoltoverkostoa ja alueella toimivaa vesi-
huoltolaitosta. Mikäli liittyminen olemassa olevaan verkostoon ei ole mahdollista,
mietitään kylän omaa keskitettyä vesihuoltojärjestelmää, ja vasta sen jälkeen kiin-
teistökohtaisia tai muutaman kiinteistön yhteisiä järjestelmiä.

Puuhamiesten on syytä tehdä kysely liittymishalukkuudesta, jotta tiedetään, kuinka
moni on jo alkuvaiheessa kiinnostunut liittymään keskitettyyn vesihuoltoon. Näin
voidaan kartoittaa alustavasti tulevaa rakentamisaluetta ja arvioida hankkeen toteutta-
misedellytyksiä. Kyselyn perusteella puuhamiesten on hyvä suunnitella alustavasti
linjauksia ja rakentamisalueen kokoa niin, että pystytään arvioimaan alustavia raken-
tamiskustannuksia. Lisäksi olisi hyvä valmistella sekä vesiosuuskunnan perustamista
että rakentamishankkeen toteutus organisaatiota ja -aikataulua sekä selvittää rahoi-
tusmahdollisuuksia.

Kun puuhamiehillä on tiedossa keskitettyä vesihuoltoa tarvitsevat, he kutsuvat koolle
kyläkokouksen. Kyläläisten lisäksi kokoukseen kannattaa kutsua sekä kunnan
että alueellisen ympäristökeskuksen edustajat. Kokoukseen kutsumisen tulee olla
avointa ja riittävän kattavaa, jotta kukaan ei tunne jäävänsä tilaisuuden ulkopuolelle.

Kyläkokouksessa mm.
• kerrotaan olemassa oleva tilanne ja ongelmat
• kerrotaan keskitetyn vesihuollon järjestäjälle tulevista vastuista ja velvoitteista
• vertaillaan keskitettyä ja kiinteistökohtaista vesihuoltoa
• keskustellaan aikataulusta
• keskustellaan rahoituksesta

keskustellaan muista esille tulevista ja selvitystä vaativista asioista
• perustetaan työryhmä selvittämään vesiosuuskunnan perustamisen mahdolli-

suutta

Jos kyläläiset päättävät kyläkokouksessa ryhtyä toteuttamaan yhteistä vesihuoltohan-
ketta, kyläkokous valitsee työryhmän valmistelemaan vesiosuuskunnan perustamista
ja rakentamishankkeen toteuttamista. Usein työryhmä muodostetaan hanketta valmis-
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telleista puuhamiehistä ja toivottavasti kyläkokouksessa “löytyvästä” muutamasta lisä-
henkilöstä.

Esimerkki kyläkokouksen asialistasta:

KYLÄKOKOUS
aika pvm kk 2005 klo xx
paikka NN

VESI JA VIEMÄRI KYLÄÄN NN

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus, tervehdys NN

2. Selvityshenkilön tervehdys NN
 % Esitystenpitäjien esittely
 % Hankkeen esittely

3. Vesihuoltolaki, vesiosuuskunta ja rahoitus NN, kunta/alueellinen
ympäristökeskus

4. Jätevesien käsittely ja vesistövaikutukset NN, kunta

5. Talousveden laatu ja veden riittävyys NN, terveydensuojelu-
viranomainen

6. Kunnan suunnitelmat, terveiset hankkeelle NN, kunta

7. Keskustelua Osanottajien
kysymyksiä

8. Jatkotoimenpiteistä päättäminen
 % Työryhmän valinta selvittämään

vesiosuuskunnan perustamista

2.2 Työryhmän eli “puuhamiesten” tehtävät
Työryhmän jäsenten tulisi edustaa mahdollisimman monia ammattialoja ja koko
suunnittelualuetta. Jos ongelmia esiintyy suurella alueella, olisi järkevää saada ryh-
mään jäseniä eri puolilta aluetta, niin että kaikki ongelma-alueet otetaan huomioon
samalla tavalla. Lisäksi alueen asukkaat suhtautuvat luottavaisesti käynnistyvään
hankkeeseen, kun he tietävät, että omia asioita ajaa “oman kylän” jäsen. Kaikki
kylän vesihuollon rakentamisen ammattilaiset tai vesihuollon kanssa työskentelevät
olisi hyvä saada mukaan työryhmään.

Puuhamiesten tehtäviä ovat mm.
• selvittää ja koota tehdyt suunnitelmat (kunnan vesihuollon kehittämissuunnitel-

ma, vesihuollon yleissuunnitelma ja haja-asutusalueen vesihuollon kehittämis-
suunnitelma eli ns. HAAVE-suunnitelma)

• valmistella osuuskunnan perustavan kokouksen asiat sääntöehdotuksineen ja
kutsua koolle perustava kokous

• tiedustella kunnalta valmiiksi apua esimerkiksi suunnitteluun
• selvitellä alustavasti suunnittelun kustannuksia
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• tiedottaa (lehtikirjoitukset, muu media, postilaatikko)
• aktivoida asukkaita lähtemään mukaan hankkeeseen.

Työryhmän kannattaa kysellä kokemuksista muiden vesiosuuskuntien perustajilta.
Henkilö, joka on aikaisemmin ollut mukana perustamassa vesiosuuskuntaa ja käyn-
nistämässä keskitettyä vesihuoltohanketta, tietää, missä vaiheessa mitäkin tulee teh-
dä ja kehen milloinkin on oltava yhteydessä. Puuhamiesten tulee selvittää kaikki
vastuut ja velvoitteet, jotka koskevat vesihuoltotoimintaa.

2.3 Yhteydet kuntaan ja alueelliseen ympäristökeskukseen

Kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen vesihuollosta, ympäristönsuojelusta ja
maankäytöstä vastaavilta henkilöiltä saa neuvoja ja ohjeita vesihuollon järjestämi-
sestä ja siihen liittyvistä vaihtoehdoista. Jos hankkeeseen liittyy talousveden toimit-
taminen, tulee olla yhteydessä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen.

Kokousajoista sopimista, Vesiosuuskunta Mustijoki.
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Kunnalta ja alueelliselta ympäristökeskukselta saatava neuvonta voidaan jakaa seu-
raavasti:
KUNTA ALUEELLA TOIMIVA ALUEELLINEN

VESIHUOLTOLAITOS YMPÄRISTÖKESKUS

• Vesihuollon kehittäminen • Suunnittelu/ • Yleiset periaatteet ja
kunnan alueella suunnitteluttamisapu- asetetut vaatimukset

mahdollisuudet
• Maankäyttösuunnitelmat, • Veden myynnin • Kokemustiedon

kaavat, suojelualueet, mahdollisuudet/ehdot välittäminen
pohjavesialueet ym.

• Vesiosuuskunnan liittäminen • Jäteveden  vastaanotto- • Pohjavesialueet ja
kunnan vesihuoltolaitokseen mahdollisuudet/-ehdot -tutkimukset

• Mahdolliset avustusperiaatteet, • Mahdolliset liittymäkohdat • Rahoitus, periaatteet,
lainojen takaukset ehdot

• Kiinteistörekisterit, • Taksaperiaatteet, • Ympäristönsuojelu
maanomistus liittämiskohtaperiaate

• Ympäristönsuojelu • Ylläpitopalvelut, päivystys
• Talousveden laatu, • Rakentamis-/

vettä toimittavan laitoksen rakennuttamispalvelut
hyväksyminen

• Tekninen yhteensopivuus
• Toimistopalvelut

Työryhmän on hyvä ottaa yhteys viranomaisiin mahdollisimman aikaisessa vaihees-
sa. Eri kunnissa mahdollisuudet antaa teknistä ja taloudellista tukea vaihtelevat. Tie-
tojen hankinta voi olla aikaa vievää “salapoliisityötä”, jossa harkittu kysymyslista
(katso kohta 5) auttaa eteenpäin.
Kysymysten esittämisessä ja neuvotteluissa viranomaisten kanssa auttaa, jos tähän
tehtävään valitulla puuhamiehellä on alan kokemusta, tai jos hän on voinut etukäteen
perehtyä asiaan. Tämän julkaisun alussa on kirjallisuusluettelo ja internetosoitteisto,
joista löytää lisätietoja.

2.4  Halukkuuden selvittäminen ja kyselyt

Paras keino selvittää asukkaiden kiinnostus liittyä keskitettyyn vesihuoltoon on ns.
ovelta ovelle -kysely, joka vie aikaa, mutta on samalla kattavin ja varmin tapa. Toi-
nen hyvä keino on tehdä kirjallinen kysely alueen kiinteistön omistajille. Työryhmä
voi liittää kyselyyn jo olemassa olevaa tietoa mahdollisesti käynnistyvästä hank-
keesta, kertoa ehdotetusta aikataulusta sekä esittää kustannusarvioita keskitettyyn
vesihuoltoon liittymisestä.

Kyselyssä on tärkeää mainita, että kysely on alustava eikä sido ketään. Kyselyn
tarkoituksena on kartoittaa liittymishalukkuutta sekä saada tietoa tulevaa suunnitte-
lua ja aluerajausta varten. Kyselyssä on hyvä olla myös perusteilla olevan osuuskun-
nan toimihenkilöiden yhteystietoja, joilta tarvittaessa saa lisätietoja ja jotka osaavat
vastata suunnitteilla olevaa hanketta koskeviin kysymyksiin.
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Esimerkki kyselystä

KESKITETTYÄ VESI- JA VIEMÄRÖINTIJÄRJESTELMÄÄ
KOSKEVA TIEDUSTELU

NN:n vesiosuuskunta laatii selvitystä NN:n haja-asutusalueen keskitetystä vedenjakelu- ja
viemäröintijärjestelmästä. Pyydämme Teitä ystävällisesti palauttamaan vastauslomakkeen
valmistelevan työryhmän edustajille: NN, puh..., gsm… ja NN, gsm…

Vuonna 1998 tehtyjen alustavien arvioiden mukaan keskitetyn vesihuoltojärjestelmän
kustannukset olisivat n. 7 500 euroa (n. 45 000 mk) kiinteistöä kohden. Kustannusarvio
sisältää sekä vesi- että viemäriverkoston rakentamisesta aiheutuvat kustannukset.
Mahdolliset avustukset pienentävät kustannuksia, lisäksi vesiosuuskunta voi lainoittaa
rakentamista ja jakaa osakkaiden liittymiskustannukset useammalle vuodelle. Jälkiliittyjien
liittymiskustannukset tulevat olemaan edellä esitettyjä arvioita korkeammat.

Veden ja jäteveden käyttökustannusten arvioidaan olevan samaa tasoa kuin kunnan alueella
(käyttömaksut: vesi 1,07 euroa/m³, jätevesi 1,51 euroa/m³).

Olen kiinnostunut liittymään mahdollisesti perustettavaan vesiosuuskuntaan
(sisältää sekä veden että viemärin) edellä esitettyjen kustannusten mukaisesti.

(kyllä / ei)  _______________________________________

Mikäli rakennuskustannukset oleellisesti eroavat edellä esitetyistä, olen valmis maksamaan
vesi- ja viemäriliittymästä enintään:

_______________________________________ euroa

Olen kiinnostunut liittymisestä pelkään jätevesiverkostoon.

Olen kiinnostunut liittymisestä pelkkään vesijohtoon.
_______________________________________

TÄMÄ VASTAUS EI TARKOITA AUTOMAATTISTA VESIOSUUSKUNTAAN LIITTYMISTÄ, VAAN
SIITÄ PÄÄTÄN MYÖHEMMIN TARKEMMAT EHDOT KUULTUANI.

Päiväys
__________ / __________  2005

Kiinteistön omistaja______________________________________

Kiinteistön osoite
 ______________________________________

Puhelinnumerot______________________________________

Henkilöluku kiinteistössä
______________________________________

Tilan nimi ______________________________________

Tilan rek:nro
______________________________________

Kesäasukkailta myös vakituinen osoite
______________________________________

          _______________________________________
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2.5 Esisuunnittelu
Työryhmän vastuulla on esisuunnitelman laadinta. Vesihuoltojärjestelmän suunnittelu
pitäisi antaa tehtäväksi ammattitaitoiselle suunnittelijalle, jolloin esisuunnitelman laa-
dinta maksaa. Sen rahoitusta voi olla vaikea järjestää, kun vesiosuuskuntaa ei ole
vielä perustettu, eikä hankkeen toteutumisesta voi olla varmuutta. Maksuja mahdolli-
silta liittyjiltä voi olla vaikea kerätä, koska hanke voi osoittautua toteuttamiskelvotto-
maksi. Kunnan rooli esisuunnittelun ohjaajana ja mahdollisena rahoittajana korostuu.

Esisuunnitteluvaiheessa tulee aina selvittää
• laajuus, eri vaihtoehdot
• verkostot: vesijohto ja/tai viemäri
• verkostotyypit: gravitaatio-/paineviemäröinti
• laitosten tarve
• arvio liittyjämäärästä, arvio vesi- ja jätevesimääristä
• alustavat kustannukset
• alustavat rahoitusselvitykset
• liittyjiltä perittävät maksut, alustavat laskelmat
• aikataulu (milloin voisi alkaa) miten alueen topografia vaikuttaa verkoston

rakenteeseen
• mitä valitut tekniset ratkaisut vaikuttavat ylläpitokustannuksiin.

Alkuvaiheessa tulee ratkaista, voidaanko käyttää hyväksi alueella toimivan vesi-
huoltolaitoksen verkostoja. Mikäli suunniteltava alue sijaitsee kuitenkin etäällä ole-
massa olevasta verkostosta, on syytä selvittää mahdollisuutta rakentaa kyläkohtai-
nen laitos, jolla on omat vedenottamot sekä oma jätevedenpuhdistamo. Omien lai-
tosten rakentaminen lisää yleensä rakentamiskustannuksia, ja niiden säännöllinen
hoitaminen työllistää ja lisää käyttökustannuksia. Muuttuneet vaatimukset voivat ai-
heuttaa ennakoimattomia investointi- ja käyttökustannuksia.

Asukkaille tehdyn liittymishalukkuuskyselyn perusteella voidaan rajata alue esisuun-
nittelua varten. Näin voidaan arvioida rakennettavan verkoston pituus ja kustannuk-
set. Mikäli kustannukset liittyviä kiinteistöjä kohti nousevat kohtuuttomiksi, on syytä
tarkistaa suunnittelualuetta niin, että ensiksi rakennetaan vain tiheimmin asutettu alue.
Riittävät vesimäärät ovat edellytys myös verkoston tekniselle toimivuudelle ja ta-
lousveden laadun hyvänä pysymiselle. Suurehkojen vedenkäyttäjien, esim. karjati-
lojen, sijainti ja vaikutus suunnittelualueeseen  tulee selvittää. Myöhemmin verkos-
toa voidaan laajentaa.

Jo esisuunnitteluvaiheessa tulee arvioida hankkeen toteutusaikataulua. Jos toteutet-
tava hanke on suuri, se kannattaa jakaa toteutettavaksi useampana vuotena. Eri
rakentamisvaiheisiin jaetun hankkeen vesiosuuskunta pystyy hoitamaan taloudelli-
sesti ja teknisesti paremmin kuin rakentamalla kaikki kerralla.

Esisuunnitteluvaiheessa tehdään jo usein sekä investointi- että elinikäkustannusten
kannalta tärkeitä ratkaisuja. Huolellinen suunnittelu maksaa itsensä takaisin hallin-
nassa pysyvillä rakentamiskustannuksilla sekä taloudellisella ja helpolla järjestelmän
ylläpidolla. Esisuunnitteluvaiheen tiedoilla hankkeesta syntyy projektisuunnitelma,
jota tarvitaan seuraavissa vaiheissa.
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2.5.1  Kustannusvertailut

Eri vaihtoehtojen kustannusvertailut tulee tehdä aina alueellisia kustannustietoja
käyttäen. Investointikustannusten erot eri puolilla Suomea ovat merkittävät. Kus-
tannuksissa on sitä enemmän eroja, mitä enemmän niissä on mukana talkootyötä.

Liitteessä 1 on eräitä valmiiden verkostorakenteiden keskimääräisiä rakentamis-
kustannuksia (sisältävät alv:n 22 %).

Koko elinkaaren aikaisten kustannusten arviointi on useimmiten varsin vaikeaa, koska
käyttöiän korkokustannuksilla on iso vaikutus. Ylläpitokustannuksia voidaan laskea,
kun rakenteet ja niiden oletettu käyttöikä on tiedossa. Nyrkkisääntönä on, että mitä
enemmän verkostossa on säännöllistä huoltoa vaativia laitteita, sitä suuremmat ovat
ylläpitokustannukset. Huollon merkitys kasvaa laitteiden ikääntyessä.

Liitteessä 1 on eräitä valmiiden verkostorakenteiden keskimääräisiä käyttö- ja huolto-
kustannuksia (sisältävät alv:n 22 %).

2.6  Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman
       huomioon ottaminen

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntake-
hitystä vastaavasti sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Lisäksi
kunnan tulee alueellaan toimivien vesihuoltolaitosten (mukaan lukien myös pienet

Kiinteistöpumppaamon asentaminen, Kulhon vesiosuuskunta.
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vesiosuuskunnat) kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattava vesihuollon
kehittämissuunnitelma. Suunnitelmaa tehtäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota
maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuihin vireillä tai voimassa oleviin kaavoihin.

Kehittämissuunnitelmassa osoitetaan alueet, jotka kunta aikoo sisällyttää vesihuol-
tolaitosten toiminta-alueisiin. Suunnitelmassa esitetään tavoitteet myös haja-asutus-
alueilla sijaitsevien kiinteistöjen ja tulevien rakennuspaikkojen vesihuoltopalveluiden
kehittämiseksi. Suunnitelma ja sen tavoitteet tulee ottaa huomioon vesiosuuskunta-
hankkeiden valmistelun eri vaiheissa. Vesiosuuskunta voi hankkeen alkuvaiheessa
olla vain osa kehittämissuunnitelmassa esitetystä toiminta-alueesta.

Vesiosuuskunta voi myös olla niin pieni, etteivät vesihuoltolain mukaiset määräykset
koske sitä. Vesihuoltolain ja kunnan kehittämissuunnitelman periaatteet on kuitenkin
syytä ottaa huomioon, erityisesti jos hankkeelle on tarkoitus anoa julkista tukea.

2.7 Liittämiskohta

Kiinteistön liittämiskohta yleiseen vesijohtoon ja viemäriin voi sijaita eri kohdissa
verkostoja. Liittämiskohtaa määriteltäessä on syytä selvittää myös alueella toimivan
vesihuoltolaitoksen käyttämä periaate. Sillä voi olla merkitystä niiden ehtojen kan-
nalta, joiden mukaisesti osuuskunnan liittymisestä alueella toimivaan vesihuoltolai-
tokseen myöhemmin sovitaan.

Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen (VVY) mukaan liittämiskohta on runkojohdossa
tai kiinteistön rajan välittömässä läheisyydessä. VVY:n kanta perustuu siihen, että
kunnostus- tai korjaustöitä voidaan tehdä vain luvanvaraisesti yksityisen omistamal-
la kiinteistöllä. VVY:n mukaista liittämiskohtaa noudatetaan kunnallisten vesihuolto-
laitosten toiminta-alueilla, jotka ovat pääsääntöisesti asemakaava-alueita, ja näin
ollen kiinteistön omistajalle jäävät kustannukset tonttijohdon rakentamisesta eivät
nouse kohtuuttoman korkeiksi.

Vesiosuuskunnat ovat kuitenkin usein käyttäneet VVY:n kannasta poikkeavaa liittä-
miskohdan mallia. Runkolinjojen rakentamisen yhteydessä on rakennettu myös
tonttijohdot sekä tarvittaessa kiinteistökohtaiset pumppaamot. Tällä tavalla vesi-
osuuskunnan kaikki jäsenet maksavat yhtä paljon riippumatta tonttijohdon pituu-
desta tai siitä tarvitseeko kiinteistö pumppaamoa vai ei.

Tasapuolisuuden vuoksi olisi hyvä käyttää VVY:n esittämää mallia, koska tämä on
yleinen käytäntö nykyisillä vesihuoltolaitoksilla. Tässäkin tapauksessa on suositelta-
vaa, että osuuskunnat rakennuttavat runkolinjojen rakentamisen yhteydessä myös
tonttijohdot, jotka näin tulevat tehdyksi hyvää rakennustapaa noudattaen. Vesiosuus-
kunta määrittää tällöin erillisen kustannuksen tonttijohdolle liittymismaksun ohella.
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2.8  Mahdolliset avustukset ja niiden vaikutukset
 hankkeeseen

Vesiosuuskunnat voivat hakea avustuksia suunnitteluun ja hankkeen toteutukseen
mm. kunnalta, alueelliselta ympäristökeskukselta ja joissain tapauksissa maakunnan
liitoilta sekä TE-keskuksilta.

Avustusta tulee hakea ennen hankkeen käynnistymistä, koska vasta hakemuksen
viranomaiselle jättämisen jälkeen syntyvät kustannukset ovat avustuskelpoisia.

Avustusta myönnettäessä esitetään yleensä ehtoja, joita on noudatettava hankkeissa
heti alusta alkaen. Jos yhteiskunnan tuen osuus on vähintään puolet hankkeen inves-
toinneista, on avustuksen saajan noudatettava lakia julkisista hankinnoista. Koska
tuen määrää ei voida etukäteen tietää varmasti, on syytä noudattaa em. lakia hank-
keen kaikissa vaiheissa. Tämä tarkoittaa mm. hankintojen ja urakoiden kilpailutta-
mista ja hyvän rakentamistavan noudattamista. Ns. tinkikierrokset ovat hankinta-
lainsäädännön mukaan ehdottomasti kiellettyjä. Kilpailuttaminen on aina taloudelli-
sesti järkevää.

Yhteiskunnan avun edellytyksenä on, että hankkeen vaikutuspiirissä olevia haluk-
kaita liittyjiä kohdellaan tasapuolisesti. Esimerkiksi tulee liittyminen sallia kaikille,
milloin se on vesihuollollisesti tarkoituksenmukaista eikä sen estämiseen ole vesi-
huoltolain mukaisia perusteita.

2.8.1  Kuntien avustukset

Kunnat voivat myöntää avustuksia tai toimia osuuskunnan lainojen takaajana. Lisäksi
kunnat voivat tukea hankkeita mm. luovuttamalla osuuskunnan käyttöön kartta- ym.
materiaalia ja osallistumalla suunnitteluun tai suunnitteluttamiseen. Lisäksi vesihuolto-
lain edellyttämä kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma palvelee myös vesiosuus-
kuntia.

2.8.2  Alueellisen ympäristökeskuksen avustukset

Alueelliset ympäristökeskukset voivat tukea vesihuoltotoimenpiteitä myöntämällä sitä
varten avustusta (vesihuoltoavustus) tai toteuttamalla toimenpide valtion vesihuol-
totyönä (laki vesihuollon tukemisesta 686/2004).

Avustusta voidaan myöntää vedenhankintaan, viemäröintiin ja jätevesien käsittelyyn
vesihuoltolaitoksille ja muulle vesihuoltoa varten perustetulle yhtymälle tai yhteisölle.
Avustettavia kustannuksia ovat suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä niitä palvele-



38

vista selvityksistä aiheutuneet kustannukset. Avustukset on tarkoitettu ensisijaisesti
ympärivuotisen asutuksen ja siihen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan
vesihuollon tukemiseen. Avustuksia ei myönnetä verkoston saneeraukseen tai mui-
hin ylläpidoksi katsottaviin perusvesihuollon investointeihin.

Vesihuoltoavustuksen osuus voi olla enintään 30 % toimenpiteen hyväksyttävistä
kustannuksista. Erityisistä syistä avustuksen osuus voi olla enintään 50 %. Käytän-
nössä avustukset ovat olleet 15 - 25 % hyväksyttävistä kustannuksista. Tavallisesti
avustusta myönnetään arvonlisäverottomista kustannuksista, paitsi siinä tapaukses-
sa, että vesiosuuskunta ei ole saanut vapautusta arvonlisäverosta. Tällöin myös vero-
osuus on tukikelpoista. Vesihuoltoavustusten hakemisesta ilmoittaa asianomainen
alueellinen ympäristökeskus.

Kun vesihuoltotoimenpide toteutetaan valtion vesihuoltotyönä, valtio vastaa toimen-
piteen toteutuksesta ja osallistuu yhdessä tuensaajan kanssa toimenpiteen kustan-
nuksiin. Vesihuoltotyön tukiosuus on maksimissaan 50 % ja erityisistä syistä maksi-
missaan 75 %.

Vesihuoltoavustuksen ja toimenpiteelle myönnettävän muun valtion tuen yhteismää-
rä ei saa ylittää 75 % toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista. Euroopan alue-
kehitysrahaston varoista myönnettävän avustuksen osuus hyväksyttävistä kustan-
nuksista määräytyy sen perusteella, mitä siitä erikseen säädetään. Käytännössä avus-
tusosuus on kuitenkin ollut noin 30 - 50 %.
Tukea voidaan lain mukaan myöntää mm. toimenpiteeseen, jonka tarkoituksena on
vesihuollon aikaansaaminen maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla. Avustet-
tavia kohteita ovat mm. vedenottamot ja vedenkäsittelylaitteet, vesijohdot, jätevesi-
ja hulevesiviemärit osineen ja laitekaivoineen sekä jätevedenpuhdistamot. Raken-
nuksen sisäpuoliset vesijohdot ja viemärit eivät kuulu tuen piiriin.

Avustuksia voidaan myöntää myös kahden tai useamman taajaman tai kylän välisille
yhdysvesijohdoille ja siirtoviemäreille. Näitä hankkeita voidaan hakea toteutettavik-
si myös valtion vesihuoltotöinä. Tuen myöntämistä harkitessaan ympäristökeskus
asettaa etusijalle hankkeen, jossa rakennetaan sekä vesijohto että viemäri.

2.8.3  TE-keskusten ja maakunnan liittojen myöntämät avustukset

TE-keskusten kautta on ollut mahdollista hakea avustusta vesihuoltohankkeisiin
ja joissain tapauksissa hankkeiden suunnitteluun. Avustukset ja niiden määrät vaih-
televat, ja ne on syytä tarkistaa alueella toimivasta TE-keskuksesta. EU:n tavoite 1
-ohjelman ulkopuolisella alueella vuosina 2000 - 2006 toteutettavan alueellisen
maaseudun kehittämisohjelman (ALMA) puitteissa on rahoitettu myös vesihuolto-
hankkeita.

Maakunnan liittojen kautta voidaan hakea maakunnan kehittämisrahaa esimerkiksi
suunnitteluun.
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2.9 Tiedottaminen ja markkinointi
Hankkeesta tiedottaminen heti alusta lähtien on ensiarvoisen tärkeää. Tiedottaminen
on alkuvaiheessa työryhmän vastuulla. Tulevat liittyjät tarvitsevat vastauksia mm.
kysymyksiin:
• mitä perustettavan vesiosuuskunnan on tarkoitus tuottaa?
• kenelle vesiosuuskunta on tarkoitettu?
• miten vesiosuuskunta aikoo toimia?
• millaisia palveluita se tuottaa?

Tiedottamisessa tulee valmistautua antamaan myös hyvin yksityiskohtaisia kiinteis-
töihin liittyviä tietoja (kestävätkö talon vesiputket vedenpaineen, mistä asti liittyjän
täytyy rakentaa linjaa omalla kustannuksellaan, millaiseen kohtaan kiinteistökohtai-
nen pumppukaivo asennetaan jne.).

Tyypillistä on, että osa kyläläisistä lähtee mukaan yhteiseen hankkeeseen suuremmin
houkuttelematta, osa lähtee empien, loput harkitsevat pitempään ja joku vastustaa
hanketta. Monet tarvitsevat myönteisen päätöksensä tueksi runsaasti tietoa.

Vesiosuuskunnan toiminnan perusta on kannattavuus. Kannattavuuden lähtökohta-
na on riittävä alkuvaiheen liittyjämäärä, joka voidaan hankkia ja varmistaa kunnolli-
sella tiedottamisella ja hankkeen markkinoinnilla.

Viimeistelty työmaa, jonka keskellä viemärikaivon kansi, Kulhon vesiosuuskunta.
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Vesiosuuskunnan elinehto on tunnettavuuden, uskottavuuden ja hyväksyttävyyden
saavuttaminen. Mieluimmin kannattaa toteuttaa riittävän vahva alkumarkkinointi kuin
odottaa, että tieto leviää vähitellen. Markkinoinnissa kannattaa muistaa myös riittä-
vä toistaminen.

Markkinointia ja tiedottamista varten kannattaa tehdä etukäteen suunnitelma, johon
kirjataan, mitä ja milloin kannattaa tiedottaa, kenelle asiaa markkinoidaan ja kenen
vastuulle tiedottaminen kuuluu. Kohteita voivat olla esim.
• tulevat vesiosuuskunnan jäsenet
• kylän ja naapurikylien asukkaat
• lehdistö ja sidosryhmät
• muut vesiosuuskunnat sekä lähistöllä perusteilla olevat vesiosuuskunnat.

Hankkeesta kannattaa tiedottaa mm. paikallislehdistössä ja radiossa, kotiin jaetta-
vissa tiedotteissa, kunnan tiedotelehdissä ja nettisivuilla. Tiedotustilaisuuksia, kuten
kyläkokouksia ja tupailtoja, on hyvä järjestää hankkeen eri vaiheissa ja varata niissä
riittävästi aikaa yleisön kysymyksille.

Erityisesti pienellä paikkakunnalla vesiosuuskunnan perustaminen on uutinen, johon
paikalliset tiedotusvälineet mielellään tarttuvat. Hyvät suhteet alueen tiedotusvälinei-
siin helpottavat paineita tunnettavuuden luomisesta ja ylläpitämisestä. Aktiivinen tie-
dottaminen täydentää muuta markkinointia ja saattaa jopa korvata sitä. Hyvä leh-
distötiedote sisältää aina uutisen.

2.10 Toimintastrategia

Vesiosuuskunnan perustamisen alkuvaiheissa on syytä pohtia sen tulevaisuutta ja
toimintastrategiaa. Alun innostus ja talkoohenki eivät välttämättä riitä vuosiksi eteen-
päin, kun normaalit rutiinit ja usein ennakoimattomat ylläpitotoimenpiteet tai uudet
vaatimukset alkavat työläännyttää. Viimeistään nämä kysymykset nousevat esille,
kun puuhamiesjoukossa pitäisi toteuttaa sukupolvenvaihdos.

Vesiosuuskuntaa voidaan pitää välivaiheena, etenkin, jos se ostaa veden alueella
toimivalta vesihuoltolaitokselta (tai muulta vastaavalta organisaatiolta) ja johtaa jä-
tevedet vesihuoltolaitoksen viemäriin. Pitkällä tähtäyksellä on todennäköistä, että
useimmille pienille vesi-osuuskunnille ja muillekin vesihuoltolaitoksille tarkoituksen-
mukainen organisaatiokehitys vie kohti syvenevää yhteistyötä naapurilaitosten kanssa
ja johtaa myöhemmin organisatoriseen yhdistymiseen. Useamman vesiosuuskunnan
yhdistäminen ja yhtiöittäminen jo melko pian rakennushankkeiden valmistumisen
jälkeen saattaa olla järkevää hallinnollisen ja teknisen hoidon, huollon ja ylläpidon
kannalta.

Vesiosuuskuntien elinkaaret voivat olla hyvin eripituisia, eikä elinkaari ole aina alku-
vaiheessa edes arvioitavissa. Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman tulisi antaa
elinkaaritarkasteluun peruslinjaukset.
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 2.10.1 Elinkaari

Vesiosuuskunnan elinkaarta voi tarkastella mm. seuraavasti:

Elinkaarimalli 1
Vesiosuuskunta on perustettu nopeuttamaan vesihuollon
järjestämistä. Alueella toimivan vesihuoltolaitoksen on mahdollista
ottaa vesiosuuskunnan verkosto haltuunsa 4 - 10 vuoden kuluessa.
Tällöin jo alkuvaiheessa sovitaan liittymisestä alueella toimivaan
vesihuoltolaitokseen, jonka ohjaavan otteen tulee olla merkittävä.
Myös sen panos suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa on
vähintään kohtalainen. Tämä on ratkaisumalli, jossa liittyjät hoitavat
investointirahoituksen. Liittyjän intressi on ennen kaikkea nopea
vesihuollon toteutuminen

Tässä vaihtoehdossa osan vesiosuuskunnan toiminnoista voi alusta
alkaen hoitaa vesihuoltolaitos (esim. mittarointi, mittarinluku,
laskutus jne.).

Elinkaarimalli 2
Vesiosuuskunta on perustettu nopeuttamaan vesihuollon
järjestämistä. Alueella toimivan vesihuoltolaitoksen on mahdollista
ottaa vesiosuuskunnan verkosto haltuunsa, kun lainaosuus on
maksettu tai pääosin maksettu, noin 10 - 20 vuoden kuluessa. Näin
vesiosuuskunnalla tulee olla edellytykset itsenäiseen toimintaan
ainakin 10 vuotta.

Vesiosuuskunta toimii tässä mallissa itsenäisemmin kuin
ensimmäisessä mallissa, eikä ole sidottu yhtä tiukasti alueella
toimivan vesihuoltolaitoksen ohjeistukseen. Alueella toimiva
vesihuoltolaitos voi toimia esim. vain talousveden tukkumyyjänä ja/
tai jäteveden vastaanottajana sovituissa pisteissä.

Vesiosuuskunta liitetään osaksi alueella toimivan vesi-
huoltolaitoksen omaa verkostoa ja toiminta-aluetta erillisellä
sopimuksella, joka tehdään liittymishetken tilanteen perusteella.

Elinkaarimalli 3
Vesiosuuskunta on perustettu hoitamaan itsenäisesti alueensa
vesihuoltoa. Yleensä vesiosuuskunnalla on oma vedenottamo ja
jätevesien käsittelyjärjestelmä. Ylläpitokustannuksiin,
uusinvestointeihin ja tarvittaviin ammattitaitoisiin henkilöresurssien
riittävyyteen varautuminen on erityisen haasteellista.

Tässä mallissa alueella toimivan vesihuoltolaitoksen panos on
vähäinen.
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Ylläpitovaiheessa vesiosuuskunnan keskeisiksi tehtäviksi
muodostuvat toiminnan häiriötön jatkuminen myös kriisitilanteissa ja
kustannusten hallinta etenkin pienemmissä osuuskunnissa.

Kun vesiosuuskunnalla on omat vesihuoltolaitokset, muodostuu
kuluttajahinta kulurakenteen mukaan.

On huomattava, että alueella toimiva vesihuoltolaitos voi myydä raakavettä tukku-
hinnalla, mutta ei omakustannushintaa halvemmalla. Laitos voi periä sopimuksen
mukaisia maksuja toiselta laitokselta, sen sijaan laitos ei voi periä liittymismaksuja
toisen laitoksen asiakkailta.

Mikäli voidaan harkita yhdistymistä alueella toimivaan vesihuolto-laitokseen, tulee
vesiosuuskunnan teknisten ratkaisuiden olla yhden-mukaiset sen kanssa, koska tämä
helpottaa yhteistyötä.  Lisäksi mahdollisen yhdistymisen varalta vesiosuuskunnan
liittymissopimuksissa olisi hyvä käyttää samaa sopimuspohjaa.

3 VESIOSUUSKUNNAN PERUSTAMINEN

Kun kyläkokouksen valitsema työryhmä on saanut valmiiksi alustavat toimenpiteet
(Osa 2), niin vielä ennen varsinaisen vesiosuuskunnan perustamiskokouksen koolle-
kutsumista on työryhmän selvitettävä osuuskuntaa koskeva lainsäädäntö ja valmis-

Urakkasopimuksen allekirjoitus, Vesiosuuskunta Mustijoki.
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teltava sääntöehdotus vesiosuuskunnalle. Osuuskuntia koskevaa juridista tietoa löytyy
parhaiten Pellervo-Seuran www-sivuilta.

Osuuskunnan perustaminen on teknisesti helppoa. Siihen tarvitaan
• perustamiskirja
• säännöt
• perustamisilmoitus.

Vesiosuuskunta perustetaan tavallisesti siten, että kyläkokouksen valitsema työryh-
mä valmistelee vesihuoltohankkeen ja osuuskunnalle sääntöehdotuksen. Työryhmä
kutsuu koolle vesiosuuskunnan perustavan kokouksen, joka valitsee osuus-
kunnan ensimmäisen hallituksen.

Vesiosuuskunta voidaan myös perustaa siten, että kyläkokous tekee suoraan pää-
töksen vesiosuuskunnan perustamisesta, valitsee hallituksen jäsenet ja valtuuttaa
heidät pitämään osuuskunnan varsinaisen perustavan kokouksen.

3.1  Sääntöjen laatiminen

Pellervo-Seura ja Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (VVY) ovat laatineet mallisäännöt
vesiosuuskunnalle. Ne löytyvät helpoiten VVY:n www-sivuilta.

Säännöissä päätetään myös vesiosuuskuntaan liittymisen hinnasta eli osuusmaksun
suuruudesta. Sille ei ole minimivaatimusta, ja se on kaikille jäsenille samansuuruinen.
Jäsenten maksamat osuusmaksut muodostavat vesiosuuskunnan toiminnan alkupää-
oman. Osuusmaksun suuruutta päätettäessä on hyvä arvioida:

• kuinka paljon vesiosuuskunnan toiminnan käynnistämiseen
tarvitaan varoja

• mikä on sopivan suuruinen summa kyläläisten sitouttamiseksi
vesiosuuskuntaan.

Liian iso osuusmaksu ja epävarmuus vesiosuuskunnan toiminnasta voi karkottaa
jäseniä, kun taas liian pieni osuusmaksu ei sitouta riittävästi jatkoon. Osuusmaksun
suuruus on vaihdellut viime aikoina 100 – 300 euron välillä.

3.2  Vesiosuuskunnan perustava kokous

Hyvin laadittu asialista ja etukäteen valmistellut vesiosuuskunnan säännöt auttavat
perustavan kokouksen etenemisessä. Säännöt kannattaa lähettää kokoukseen kut-
sutuille etukäteen tutustuttaviksi. Myös vesiosuuskunnan nimiehdotuksia on hyvä
miettiä ennakkoon. Jos kyseessä on vain viemäriverkon rakentaminen, ovat osuus-
kunnat yleensä käyttäneet nimeä jätevesiosuuskunta.

Malli perustavan kokouksen asialistasta liitteenä (liite 2).
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Perustavan kokouksen tärkeä asia on vesiosuuskunnan hallituksen valinta. Kun ve-
siosuuskunnan asioiden hoitoon ja hankkeen käynnistämiseen kuluu runsaasti aikaa,
eivät talkoovoimat aina riitä. Kokouksessa onkin syytä pohtia korvauksien maksa-
mista hallituksen jäsenille tai jopa vesiosuuskunnan toimitusjohtajan tai hankkeen
vetäjän eli projektipäällikön palkkaamista.

Vaikka projektipäällikön eli asiantuntijan palkkaaminen tuntuu kalliilta, tulee se kui-
tenkin pidemmän päälle edullisemmaksi kuin, että kaikki asiat ja tehtävät toimenpi-
teet selvitetään erikseen.

Projektipäälliköksi kannattaa valita henkilö tai konsultti, jolla on ennestään koke-
musta vesiosuuskunnan perustamisesta ja vesihuollon rakennuttamisesta. Projekti-
päällikön tulee olla riippumaton suunnittelijoista ja rakentajista. Tällaisella henkilöllä
on parasta tietoa kaikista käytäntöön liittyvistä asioista ja mahdollisista eteen tule-
vista ongelmista sekä tehdyistä virheistä.

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys katsoo, että hankkeen vetäjäksi ja asiantuntijaksi tulisi
palkata ammattitaitoinen henkilö, etenkin, kun vesiosuuskunnasta tulee vesihuolto-
lain mukainen vesihuoltolaitos.

Vesiosuuskunnan perustavassa kokouksessa laaditaan osuuskunnan perustamiskir-
ja (malli löytyy Pellervo-Seuran www-sivuilta). Perustamiskirjassa esitetään
• vesiosuuskunnan perustajajäsenet yhteystietoineen

(osoite ja sosiaaliturvatunnus)
• vesiosuuskunnan maksettavaksi tulevien perustamiskulujen enimmäismäärä
• vesiosuuskunnan hallituksen jäsenet
• vesiosuuskunnan tilintarkastajat
• vesiosuuskunnan säännöt (liite 3).

Perustamiskirjan tulee olla päivätty ja kaikkien perustajajäsenten allekirjoittama.

3.3 Hallituksen valinta
Vesiosuuskunnan hallitus on ainakin alkuvaiheessa sen työrukkanen, joten siihen on
hyvä saada mukaan henkilöitä, joilla on aikaa osallistua aktiivisesti hallitustyösken-
telyyn. Hallitukseen valittavien tulisi kattaa vesiosuuskunta alueellisesti ja edustaa eri
ammattialojen asiantuntemusta. Hallituksen jäsenillä tulee olla valmiudet kehittää alu-
eensa vesihuoltoa vastuullisella, tasapuolisella ja kestävällä tavalla.

Hallituksen jäsenten lukumäärä määritellään vesiosuuskunnan säännöissä. Tavalli-
sesti vesiosuuskunnan hallituksessa on jäseniä 5 - 9. Hallituksen varsinaisten jäsen-
ten lisäksi tulee valita varajäseniä.

Hallitustyöskentelyn tärkeitä piirteitä on esitysten ja pöytäkirjojen teko, joten halli-
tukseen on syytä valita hyvä sihteeri, sillä jälkeenpäinkin tulee saada selko, mitä oli
esitetty, mitä asiasta keskusteltiin (keskeiset asiat, eriävät mielipiteet) ja mitä päätettiin.
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3.4  Hallituksen tehtävät ja vastuu
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan (ellei säännöissä ole sanottu toisin),
joka vastaa vesiosuuskunnan toiminnasta ja vesihuollon toteuttamisesta alueelle
osuuskuntakokousten päätösten mukaisesti.

Hallituksen tehtävät on määrätty osuuskuntalaissa ja vesiosuuskunnan säännöissä ja
niihin kuuluu mm. vesiosuuskunnan jäsenistä päättäminen, toimitusjohtajan valinta
ja/tai mahdollisen vesihuoltohankkeen projektipäällikön valinta.

Kun vesihuoltoverkostoa suunnitellaan ja rakennetaan, hallitus kokoontuu usein ja
päättää mm:
• konsulttivalinnoista
• suunnitteluratkaisuista
• lupa-asioiden eteenpäin viemisestä
• urakkatarjouksista
• urakan lisä- ja muutostöistä
• rahoitusratkaisuista
• maksujen ja aikataulujen selvityksistä
• liittyjäongelmista.

Vesiosuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan vahingonkorvausvastuusta sääde-
tään osuuskuntalaissa. Sen mukaan hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja on velvolli-
nen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuut-
taan aiheuttanut osuuskunnalle. Sama koskee vahinkoa, jonka hän on osuuskunta-
lakia tai sääntöjä rikkomalla aiheuttanut jäsenelle tai jollekulle muulle.

Vesiosuuskunnan tulisi hankkia vakuutus vesiosuuskunnan omaisuudelle mahdolli-
sesti tapahtuvien vahinkojen varalle. Lisäksi tulisi hankkia hallitukselle ja sen jäsenil-

Vesimäärän mittauskaivo,
Kulhon vesiosuuskunta.Jo
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le sekä toimitusjohtajalle vastuuvakuutus heidän toimissaan mahdollisesti tapahtu-
vista virheistä aiheutuneiden vahinkojen varalle.

Vakuutukset kannattaa aina kilpailuttaa.

3.5  Perustamisilmoitus ja rekisteröinti

Hallitus hakee perustamisilmoituksella (Patentti- ja rekisterihallituksen kauppa-
rekisterin lomake Y1) osuuskunnalle Y-tunnuksen ja ilmoittaa osuuskunnan kauppa-
rekisteriin sekä verottajan rekistereihin (perustamisilmoituslomake liitteenä 4). Pe-
rustamisilmoitus löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen www-sivuilta www.ytj.fi.

Perustamisilmoitukseen vaaditaan liitteeksi
• kaupparekisterin liitelomake 2 (lomakkeen Y 1 liitelomake)
• osuuskunnan perustamiskirja alkuperäisenä
• osuuskunnan säännöt, erillinen jäljennös
• hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja, jossa on tiedot hallituksen

puheenjohtajan valinnasta, mahdollisen toimitusjohtajan valinnasta ja tiedot
nimenkirjoittajista.

Perustamisilmoituksesta maksetaan käsittelymaksu, joka vuonna 2004 oli 330 euroa.
Maksun tulee olla suoritettu ennen ilmoituksen jättämistä, tai se suoritetaan ilmoitusta
jätettäessä.

3.6  Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen

Hallituksen kannattaa hakea vesiosuuskunta arvonlisäverovelvolliseksi samalla, kun
se ilmoitetaan kaupparekisteriin. Arvonlisäverovelvolliseksi pitää hakeutua viimeis-
tään ennen arvonlisäverollisen toiminnan aloittamista eli ennen, kuin verkoston suun-
nittelu aloitetaan. Vain vähäinen toiminta (v. 2004 alle 8 500 euroa kalenterivuodes-
sa) on tällä hetkellä vapaata arvonlisäverosta.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeudutaan samalla perustamisilmoituslomakkeella Y1.
Mikäli vesiosuuskunta ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi vasta myöhemmin,
käytetään muutosilmoituslomaketta Y4.

3.7  Korvaukset maanomistajille
Vesiosuuskuntakokous päättää maanomistajille maksettavista korvauksista, tai val-
tuuttaa hallituksen tekemään päätökset. Tällaisia ovat esim. korvaukset johtoalueen
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käytönrajoitushaitasta, maanpäällisistä rakennelmista (kuten linjapumppaamot), kaa-
detusta puustosta ja sadonmenetyksestä.

Vesiosuuskunnan mallisäännöissä määritellään jäsen velvolliseksi luovuttamaan ve-
siosuuskunnan käyttöön korvauksetta maata kiinteistölle johtavien vesi- ja viemäri-
johtojen rakentamista, korjaamista ja uusimista varten. Lisäksi jäsen on velvollinen
kohtuullista korvausta vastaan myöntämään vesiosuuskunnalle oikeuden rakentaa,
korjata ja uusia maallaan myös muita kuin edellä mainittuja vesi- ja viemärijohtoja.

Yleensä maksetaan korvaus johdoista aiheutuvasta haitasta ja vahingosta maan-
käyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan, mutta vuokraluonteisia korvauksia ei mak-
seta. Jotkut vesiosuuskunnat eivät maksa jäsenilleen korvauksia lainkaan, mutta
korvaavat kaadetut puut (puuston odotusarvon mukaan) ja sadonmenetyksen, kun
joudutaan kaivamaan pelloilla kasvukauden aikana sekä työnaikaiset vahingot.

Eräät vesiosuuskunnat maksavat maapohjakorvauksia johtoalueen pysyvän käy-
tönrajoitushaitan perusteella, mikäli johtoalueelle ei saa rakentaa rakennusta tai
muuta pysyvää rakennelmaa. MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto
MTK ry), SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf) ja Kunta-
liitto ovat tehneet suosituksen korvausperusteista: Suositussopimus maahan kai-
vettavista johdoista (2000).

Muut korvaukset, kuten piha- ja koristepuiden, nurmikon ja pensasaitojen korvauk-
set, maanpäällisten rakenteiden estevaikutus, sadonmenetysvahingot ja metsäpuus-
toa koskevat korvaukset, on määritelty Maanmittauslaitoksen julkaisussa Kor-
vaussuositukset kiinteistövahingoissa (2003).

4 RAKENTAMISHANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN

4.1 Päätökset
Kun vesiosuuskunta on saatu perustetuksi, voi varsinainen rakentamishanke alkaa.
Hankkeen etenemisestä vastaa osuuskuntakokouksen valitsema hallitus. Hallituk-
sen kokoukset etenevät etukäteen laadittujen esityslistojen mukaan, ja niistä pide-
tään aina pöytäkirjaa. Sihteeri kirjaa pöytäkirjoihin hallituksen tekemät päätökset ja
mahdolliset eriävät mielipiteet.

Viimeistään tässä vaiheessa on rakentamishankkeelle valittava projektipäällikkö, joka
voi olla osuuskunnan toimitusjohtaja, joku hallituksen jäsen tai ulkopuolinen asian-
tuntija (konsultti). Henkilön on oltava vesihuoltohankkeen rakennuttamisen ammat-
tilainen.

Seuraavassa on malli hallituksen kokouksen esityslistasta.
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NN:n VESIOSUUSKUNTA
Hallituksen kokous nro 12 xx.xx.2005

EHDOTUS ESITYSLISTAKSI

1 Kokouksen avaus
2 Läsnä olevien toteaminen
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Pöytäkirjan pitäjän valinta
5 Edellisen kokouksen pöytäkirja, hyväksyminen ja allekirjoitus
6 Urakkakilpailun käynnistäminen, urakoitsijalista
7 Työmaa-alueen varaaminen (sopimus)
8 Kunnan maankäyttölupa
9 Työlupatilanne

10 Jäsenten hyväksyminen vesiosuuskuntaan
11 Varsinainen osuuskuntakokous, valmistelun käynnistäminen
12 Muut mahdolliset asiat
13 Kokouksen päättäminen

4.2  Tehtäväluettelot, työryhmien perustaminen, tehtävien
 jakaminen ja toimenpidevastuut

Hallitus on vastuussa monenlaisista asioista. Asioita täytyy valmistella etukäteen, jotta
ne voidaan kokouksissa päättää. Hallituksen kannattaa jakaa valmistelutehtäviä eri
jäsenten kesken ja perustaa muutaman henkilön työryhmiä esim. seuraavasti:
• Tiedotus- ja markkinointityöryhmä hoitaa yhteydet lehdistöön ja muuhun

mediaan, vastaa kyläläisten kysymyksiin puhelimitse, järjestää kyläkokouk-
set, valmistelee tiedotteet ja ylläpitää nettisivuja.

• Suunnittelutyöryhmä hoitaa yhteydenpidon suunnittelijaan ja avustaa maasto-
tutkimuksissa.

• Vedenhankintatyöryhmä hoitaa vettä toimittavan laitoksen hyväksymiseen ja
talousveden laatuun liittyviä kysymyksiä sekä huolehtii yhteyksistä kunnan
terveydensuojeluviranomaiseen.

• Liittymisasiatyöryhmä selvittää liittymiskohtaan, liittymismaksun suuruuteen
ym. vaikuttavia asioita.

• Rahoitustyöryhmä selvittää rahoitukseen liittyviä asioita, kuten lainat ja laina-
tarjouspyynnöt, avustukset ja lainantakaukset.

• Rakentamistyöryhmä pitää yhteyttä valvojaan ja urakoitsijaan rakentamisen
aikana.

• Erilaisia pieniä työryhmiä esim. valmistelemaan korvausasioita, laatujärjestel-
mää ja vakuutusasioita sekä järjestämään yhteydenpitoa muihin vesiosuus-
kuntiin.

Lisäksi hallituksen pitää valtuuttaa henkilöitä hoitamaan esim. liittymissopimusten
tekoa.
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Kun hallitus jakaa tehtäviä jäsenilleen sekä muille asiantuntijoille, tulee hallituksen
samalla määritellä tehtävän edellyttämät toimenpidevastuut sekä mahdolliset tarjo-
usten pyyntö- ja sopimustenteko-oikeudet että varojenkäyttöoikeudet.

4.3  Alustava aikataulu

Välittömästi hankepäätöksen jälkeen hankkeesta vastaava eli projektipäällikkö laa-
tii koko hankkeelle alustavan aikataulun, josta selviää
• hankkeen jako eri rakentamisvaiheisiin
• suunnitteluaika
• suunnitelmien tarkastus ja hyväksyminen
• urakkatarjousten pyytäminen ja tarjousten vertailu
• materiaalihankinnat
• lupien hankinta (maanomistajat, tien-/radanalitukset, vesistöt ym.)
• rahoituspäätökset.

Aikataulu tulee laatia realistiseksi. Useimmiten hankkeessa on tehtäviä, joiden aika-
taulua on vaikea arvioida.

4.4  Suunnittelu ja rakentaminen
Suunnittelu jakaantuu:
• esisuunnitteluun, joka on tehty jo osuuskunnan perustamisvaiheessa
• yleissuunnitteluun
• rakennussuunnitteluun.

Vesiosuuskunnan hallitus valitsee suunnittelijan. Valinta tehdään normaalisti tarjous-
kilpailun perusteella. Yleissuunnittelukilpailun lähtökohtana on laadittu esisuunnitel-
ma.

Suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa. Yleissuunnitelmavaiheessa selvitetään
vaihtoehtoja, jotta teknisesti ja taloudellisesti järkevät ja tarkoituksenmukaiset rat-
kaisut löydetään.

Rakennussuunnittelu sisältää rakentamiseen tarvittavat suunnitelmat ja asiakirjat.

Rakentaminen jakaantuu:
• tarjouspyyntöasiakirjojen valmisteluun
• tarjousvaiheeseen
• tarjousten vertailuun ja sopimuksen tekoon
• rakentamiseen ja käyttöönottoon
• takuuaikaan.
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4.5 Tiedottaminen

MARKKINOINNIN JA TIEDOTTAMISEN TAVOITTEENA ON SAADA VESIOSUUS-
KUNNAN TUOTTEET JA PALVELUT TUNNETUIKSI ASIAKKAILLE, JOIDEN NIITÄ
HALUTAAN KÄYTTÄVÄN.

Vesiosuuskunnan rakennuttama vesihuoltoverkosto on tuote, joka on osattava mark-
kinoida ja myydä kyläläisille.

Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa selkeät kampanjanomaiset markkinointi-iskut
ovat tehokkaampia kuin jatkuva esilläolo tiedotus-välineissä. Perustietoa kannattaa
pitää esillä nettisivuilla ja jakaa esim. peittojakelutiedotteina jokaiseen taloon. Pai-
kallislehtiin ja -radioon on hyvä saada artikkeleita aina, kun hankkeessa tapahtuu
jotain uutta, esim. suunnittelun käynnistyessä, alustavien linjausten ja kustannusarvi-
on valmistuessa, rakentamishankkeiden alkaessa jne. Kyläkokouksia ja tupailtoja
kannattaa järjestää riittävästi.

Osuuskunnan markkinointi on jokaisen jäsenen asia ja yhteinen tehtävä. Jokainen
jäsen markkinoi myös omalla käytöksellään yhteistä vesiosuuskuntaa.

5 YHTEISTYÖOSAPUOLET

5.1 Kunta
Kunnassa yhteistyöosapuolia, ovat mm. teknisen toimen edustajat, (kuten kunnan-
insinööri, kunnanrakennusmestari, kaava-arkkitehti, rakennuttamispäällikkö, vesi-
huoltoinsinööri), rakennusvalvontaviranomainen, terveydensuojeluviranomainen ja
ympäristönsuojeluviranomainen. Organisaatiot, työnjako ja tehtävänimikkeet vaih-
televat kunnittain.

5.1.1 Tekninen toimi

Muistilista tekniseltä toimelta kysyttävistä asioista:
• kunnan avustusperiaatteet
• tiedot olemassa olevista suunnitelmista
• valmiit esisuunnitelmat
• kaavat ja suojelualueet
• vesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittely
• rakentamispalvelu mahdollisia jälkiliittyjiä varten
• kunnan atk-laitteiden ja -ohjelmistojen käyttömahdollisuus (lisenssi-

sopimukset, käyttöoikeussopimukset).
• veden ja jäteveden hinta.

Joidenkin kuntien palveluksessa on myös omia suunnittelijoita, joilta on mahdollista
saada apua suunnitteluun liittyvissä asioissa.
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5.1.2 Ympäristönsuojeluviranomainen

Muistilista ympäristönsuojelun toimialalta kysyttävistä asioista:
• mahdolliset rakentamista rajoittavat tekijät

(esim. suojelu- ja pohjavesialueet)
• paikalliset jätevesien käsittelyohjeet
• harkinnanvaraiset ympäristöluvat
• ylijäämämaiden käyttö/läjitys.

Ympäristönsuojeluviranomaiselta saa tietoa sekä kunnan omista paikallisista mää-
räyksistä että valtakunnallisista jätevesien käsittelyyn liittyvistä vaatimuksista. Ym-
päristönsuojeluviranomaisen mielipide kannattaa ottaa huomioon erityisesti silloin,
kun pohditaan keskitetyn vedenhankinnan lisäksi keskitettyä viemäröintiä.

5.1.3 Terveydensuojeluviranomainen

Muistilista terveydensuojeluviranomaiselta kysyttävistä asioista:
• lupa-asiat vähintään 3 kuukautta ennen talousveden johtamista ja

toiminnan muuttuessa olennaisesti 30 päivää ennen muutosta
• talousveden laadun valvonta ja veden käyttöä koskevat määräykset
• valvontatutkimusohjelman laatiminen yhteistyössä vettä toimittavan

laitoksen kanssa
• erityistilanteisiin varautuminen terveyshaittojen ehkäisemiseksi,

selvittämiseksi ja poistamiseksi.

Talousveden on oltava terveydelle haitatonta. Vedenottamo sekä talousvettä toimit-
tava laitos on suunniteltava, sijoitettava ja rakennettava siten, että sen jakama ta-
lousvesi täyttää terveydensuojelulain (763/94) mukaiset vaatimukset.

Työmaalla tarvitaan myös mittausta,
Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta.Ki

rs
i V
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Talousvettä toimittavan laitoksen on oltava kunnan terveydensuojeluviranomaisen
hyväksymä ennen talousveden toimittamisen aloittamista. Toiminnan hyväksymistä
on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä olennaisesti laajennetaan tai
muutetaan tai jos veden jakelussa tapahtuu olennaisia muutoksia.

Hakemukseen on liitettävä mm. tiedot laitoksen vedenottamon sijainnista ja veden-
käsittelyjärjestelmästä sekä muista seikoista veden terveydellisen laadun arvioimi-
seksi. Päätöksessään kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa erityisiä mää-
räyksiä talousveden terveydellisen laadun turvaamiseksi.

Talousvesiverkoston vedenlaatu on varmistettava ennen verkoston käyttöönotta-
mista tekemällä vedestä asetusten mukainen talousvesitutkimus:

1. Sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen (461/2000) mukaan
vesijohtoveden, jota käyttää talousvetenään enemmän kuin 50 ihmistä tai
kun vedenkulutus on yli 10 m3 vuorokaudessa, on täytettävä päätöksessä
annetut laatuvaatimukset.

2. Pienempien yksiköiden tulee noudattaa niille tarkoitettua asetusta (401/
2001), jossa on määräyksiä talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista. Asetus koskee talousvettä toimittavia laitoksia,
jotka toimittavat talousvettä käytettäväksi vähemmän kuin 10 m3

vuorokaudessa tai alle 50 henkilön tarpeisiin ja yksittäisten talouksien
omaan vedenhankintaan.

5.1.4  Maankäyttö ja rakennusvalvonta

Muistilista maankäyttö- ja rakennusvalvonnalta kysyttävistä asioista:
• maankäyttö- ja kaavoitusohjelmat
• pakkosijoitusluvat.

Kunta vastaa maankäytön suunnittelusta. Suunnitelmissa osoitetaan mm. alueita, joita
myöhemmin kaavoitetaan asuinalueiksi. Verkostoja suunniteltaessa on syytä ottaa
huomioon myös tulevat alueet, jotta vesijohdon ja viemärin piiriin voidaan myöhem-
min ottaa lisää kiinteistöjä. Toisaalta varautuminen tulevaisuuteen saattaa tuottaa myös
ongelmia esimerkiksi puhtaan veden laadussa, jos vesi joutuu vähäisen käytön vuoksi
seisomaan pitkään verkostossa. Jätevesiviemäreiden pumppaamoissa ja purkupai-
koissa voi esiintyä hajuhaittoja.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi antaa vesiosuuskunnalle vesihuoltover-
koston ja siihen liittyvän vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen pysyvän sijoi-
tusluvan (Maankäyttö- ja rakennuslaki 161 §), jos sijoittamista ei voida muutoin
järjestää tyydyttävästi tai kohtuullisin kustannuksin, eikä sijoittamista ole sovittu kiin-
teistön omistajan tai haltijan kanssa.
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Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi antaa tietyissä tilanteissa myös ns. aloi-
tusluvan rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Rakennusluvan ehtona voi olla määräys liittymisestä keskitettyyn vesihuoltoverkos-
toon. Rakennusvalvontaviranomaisen kanssa onkin syytä neuvotella menettelyta-
voista jo osuuskunnan verkostoa suunniteltaessa. Näin vesiosuuskunta voi varautua
uusiin liittyjiin tulevaisuudessa.

5.2  Alueella toimiva vesihuoltolaitos

Muistilista vesihuoltolaitokselta kysyttävistä asioista:
• talousveden toimitusmahdollisuudet ja -ehdot
• jäteveden vastaanottomahdollisuudet ja -ehdot
• liittymiskohtien määrittely
• kriisiajan vedenhankinta
• huolto- ja kunnossapitopalvelut
• tekniseen yhteensopivuuteen liittyvät asiat
• toimistopalvelut (toimistosihteerin työ, postitus, toimistotarvikkeet,

kyselyjen käsittely).

Alueella toimiva vesihuoltolaitos on palveluita tuottava ja myyvä laitos. Sillä ei ole
velvollisuutta olla mukana vesiosuuskunnan perustamisessa eikä sen verkoston ra-
kentamisessa.

Alueella toimivalla vesihuoltolaitoksella kuitenkin on parasta tietoa vesihuollon ra-
kentamiseen ja toteuttamiseen liittyvistä asioista, kuten materiaaleista, suunnitteli-
joista ja urakoitsijoista. Olisikin hyvä, että vesiosuuskunta voisi tehdä yhteistyötä
alueella toimivan vesihuoltolaitoksen kanssa. Erityisen kiinteää yhteistyötä tarvitaan
silloin, kun vesiosuuskunta aiotaan myöhemmin liittää alueella toimivan vesihuolto-
laitoksen osaksi.

5.3  Maanomistajat
Hyvä yhteistyö paikallisten maanomistajien ja mahdollisten tulevien liittyjien kanssa
on erityisen tärkeää.

Maanomistajilla on maidensa alueelta tärkeää tietoa esimerkiksi maasto-olosuhteis-
ta, kallion esiintymisestä sekä muista mahdollisista hankalista kohdista, esimerkiksi
muinaismuistoalueista ja pilaantuneista maa-alueista, joita tulisi vesihuoltoverkostoa
rakennettaessa välttää. Maanomistajien kuuleminen jo suunnitteluvaiheessa on vält-
tämätöntä ja voi suuresti vaikuttaa rakentamisen kustannuksiin.

Suunnittelijan ja/tai osuuskunnan edustajien tulee ottaa yhteyttä kaikkiin maanomis-
tajiin maastotyöskentelyn aikana.
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Maanomistajille tulee myös kertoa vesiosuuskunnan mahdollisuudesta hakea ns.
pakkosijoituslupaa, mikäli vesiosuuskunta ja maanomistaja eivät pääse yhteisym-
märrykseen johtojen sijoittamisesta. Pakkosijoitusta tulee kuitenkin välttää ja aina
ensin pyrkiä neuvottelemaan maanomistajan kanssa ehdot sijoitusluvan saamiseksi.

5.4  Alueellinen ympäristökeskus

Muistilista alueelliselta ympäristökeskukselta kysyttävistä asioista:
• yleisinformaatio (ratkaisuvaihtoehdot, kustannustaso,

ohjeiden löytyminen)
• lainsäädäntö
• tieto ylikunnallisista ja muista vesihuoltohankkeista
• avustusmahdollisuudet ja -ehdot
• ympäristönsuojelu.

Alueellisella ympäristökeskuksella on tietoa alueensa vesiosuuskuntahankkeista.
Ympäristökeskuksen edustajat ovat olleet mukana vesiosuuskuntien perustamises-
sa ja ovat saaneet tietoa perustamiseen liittyvistä asioista.

Alueellisilta ympäristökeskuksilta saa myös tietoa vesihuoltoa koskevasta lainsää-
dännöstä. Ympäristökeskukset pyrkivät välittämään tietoa alueensa kunnille mm.
koulutus- ja neuvottelupäiviä järjestämällä.

Lisäksi alueelliset ympäristökeskukset teettävät yhdessä alueensa kuntien kanssa
vesihuollon alueellisia yleissuunnitelmia, joissa selvitetään mm. taajamien välisiä yh-
dysjohtoja ja kriisiajan vedenhankinnan turvaamista. Näissä suunnitelmissa pyritään
ottamaan huomioon myös haja-asutusalueen taajaan asutut alueet, jotka olisivat tar-
peen liittää isompien taajamien välisiin yhdysjohtoihin. Nämä hankkeet ovat usein
kuntarajat ylittäviä.

5.5  Muut viranomaiset

Osuuskuntien verkoston suunnitteluun ja toimintaan voi vaikuttaa myös kunnan
palo- ja pelastustoimi. Verkoston mitoituksesta on tarkoituksenmukaista
keskustella jo yleissuunnitteluvaiheessa, vaikka vesihuoltolaki ei edellytä
sammutusveden toimittamista ja vesiosuuskuntien verkostoista harvoin riittää
sammutusvettä.
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VINKKEJÄ VESIOSUUSKUNNAN PERUSTAMISEKSI
• asiat selville mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
• kustannusarvio alkuvaiheessa mieluummin yläkanttiin kuin alakanttiin
• avoimuus ja läpinäkyvyys
• tiedottaminen ja markkinointi
• yhteydet kuntaan, vesihuoltolaitokseen ja alueelliseen ympäristö-

keskukseen
• asiakirjat ja suunnitelmat ammattilaisen tehtäväksi
• kiinteistöjen tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet ennen liittämistä

keskitetyn vesihuollon piiriin
• informaatio osuuskunnan jäsenille
• arvonlisäverovähennys
• kotitalousvähennys
• metsän pinta-alavähennys pysyvän haitan alueelta verottajaa varten
• elinkaareen liittyvät kysymykset.
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OSA 1
Liite 1

VERKOSTORAKENTEIDEN KESKIMÄÄRÄISIÄ
RAKENTAMISKUSTANNUKSIA (SISÄLTÄEN ALV 22 %):

kiinteistökohtainen jätevedenpuhdistamo 6 000 euroa/kpl
(asukasvastineluku 6 henkilöä)
kyläkohtainen jätevedenpuhdistamo 22 000 euroa/kpl
(asukasvastineluku 30 henkilöä)
vedenottamo (rengaskaivo)    3 000 euroa/kpl
vedenottamo (porakaivo)           6 000 euroa/kpl
viettoviemäriverkosto       40 - 100 euroa/m
(roudaton syvyys, maakaivanto)
paineviemäriverkosto         30 - 60 euroa/m
(roudaton syvyys, maakaivanto)
vesijohtoverkosto  20 - 100 euroa/m
(roudaton syvyys, maakaivanto)
vesijohto- ja viemäriverkosto (paine)       40 - 110 euroa/m
(roudaton syvyys, maakaivanto)
vesijohto- ja viemäriverkosto (paine + vietto) 50 - 115 euroa/m
(roudaton syvyys, maakaivanto)
kiinteistöpumppaamo           4 000 euroa/kpl
(asennettuna sähkötöineen)
linjapumppaamo  15 000 euroa/kpl
(asennettuna sähköliittymineen)
paineenkorotuspumppaamo           7 000 euroa/kpl
(asennettuna sähköliittymineen)
sähköliittymä                  1 500 - 3 000 euroa/kpl

VERKOSTORAKENTEIDEN KESKIMÄÄRÄISIÄ  KÄYTTÖ- JA
HUOLTOKUSTANNUKSIA (SISÄLTÄEN ALV 22 %):

kiinteistökohtainen jätevedenpuhdistamo 200 euroa/vuosi
kyläkohtainen jätevedenpuhdistamo 1  000 euroa/vuosi
vedenottamo  (rengaskaivo) 200 euroa/vuosi
vedenottamo (porakaivo)       200 euroa/vuosi
viettoviemäriverkosto             5 euroa/km/a
paineviemäriverkosto           10 euroa/km/a
vesijohtoverkosto           10 euroa/km/a
vesijohto- ja viemäriverkosto (paine)           20 euroa/km/a
vesijohto- ja viemäriverkosto (paine + vietto)           15 euroa/km/a
kiinteistöpumppaamo           75 euroa/kpl/a
linjapumppaamo         200 euroa/kpl/a
paineenkorotuspumppaamo         100 euroa/kpl/a
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OSA 1
Liite 2

VESIOSUUSKUNNAN PERUSTAVAN KOKOUKSEN ASIALISTA

X:N VESIOSUUSKUNTA

aika xx.xx.2005
paikka X:n kunnan koulu

EHDOTUS ASIALISTAKSI

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

4. Selostus suunnitellun vesiosuuskunnan toiminnasta ja
suunnitelmista

5. Osuuskunnan sääntöjen hyväksyminen

6. Vesiosuuskunnan perustaminen

7. Palkkioiden määrääminen

8. Vesiosuuskunnan ensimmäisen hallituksen valinta

9. Tilintarkastajien valinta

10. Kokouksen päättäminen
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OSA 1
Liite 3

VESIOSUUSKUNNAN  SÄÄNNÖT

1 §
Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on
_____________________________________________

ja kotipaikka on ________________________________.

2 §
    Toimiala

Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja
viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille.
Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille
vesihuoltolaitoksille.

3 §
   Jäseneksi ottaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus
hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa,
kun hakemus on hyväksytty.

Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian
osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

4 §
Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja
 ja liittyä osuuskunnan verkostoon

Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen
tehtyään liittyä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja käyttää
osuuskunnan palveluja.

5 §
Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä

Liittymisestä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja
osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen
sopimus.
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Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen
lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiä
toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.

    6 §
     Osuus ja osuusmaksu

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus jokaista liittymää kohti.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu)  on ____________ euroa.

Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan
osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi
hyväksymisestä lukien.

TAI (vaihtoehto):

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu)  on ____________ euroa.

Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan
osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi
hyväksymisestä lukien.

    7 §
    Vapaaehtoiset osuudet

Osuuskunta voi antaa myös vapaaehtoisia osuuksia. Osuuskunnan
kokous päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta tai valtuuttaa
hallituksen päättämään siitä. Valtuutus voidaan antaa enintään
viideksi vuodeksi kerrallaan.

Jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää
ennen kuin on kulunut vähintään viisi vuotta tällaisen osuuden
antamisesta.

    8 §
Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä vesi- ja
viemäriliitäntäänsä kohti liittymismaksun.

Osuuskunnan kokous päättää liittymismaksun määrästä,
määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista tai
se voi valtuuttaa hallituksen päättämään niistä.  Tällainen valtuutus
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voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista
johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.

Vaihtoehto 1:

Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön
luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle.
Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö
lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja
liittymissopimus irtisanotaan.

Vaihtoehto 2:

Liittymismaksua ei palauteta, mutta jäsen voi siirtää liittymismaksulla
saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle
omistajalle ja haltijalle.

9 §
Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää
ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä toiminnan aikana
kiinteistön ostamista, rakennusten uusimista ja korjaamista tai uusien
laitteiden hankkimista ja rahoittamista varten. Maksu voidaan periä
ehdolla, että sitä ei palauteta, tai se voidaan ottaa lainana. Muuten
maksusta määrää hallitus.

Ylimääräistä maksua peritään tai otetaan lainana jäseniltä samojen
perusteiden mukaan kuin liittymismaksua tai sen mukaan kuin kukin
jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita tai samanaikaisesti
näillä molemmilla perusteilla. Ylimääräistä maksua voidaan kunkin
tilikauden aikana määrätä jäsenten suoritettavaksi yhtenä tai
useampana eränä yhteensä enintään jäsenten liittymismaksujen
nimellismäärä.

Jos ylimääräistä maksua otetaan lainana, lainaerät
palautetaan jäsenille aikaisintaan viiden vuoden ja
viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden
päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä
peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan
takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan
palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.
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   10 §
     Jäsenten henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan
sitoumuksista tai muista veloista.

   11 §
    Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen, kunnossapito
     ja uusiminen

Osuuskunta huolehtii vesi- ja viemärijohtojen rakentamisesta ja
kunnossapidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.

              12 §
Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen:

1) tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja
osuuskunnan palvelujen käyttämisestä

2) noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kul-loinkin
voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai
hinnastoa

3) luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata
jäsenten kiinteistölle johtavien osuuskunnan vesi- ja viemärijohtojen
rakentamista, korjaamista ja uusimista varten

4) kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle
oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3)
kohdassa mainittuja vesi- ja viemärijohtoja

5) sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesi-
ja viemäriverkostoon liitetyt johdot.

     13 §

                Jäsenten yksimielinen päätös

Osuuskunnan jäsenet voivat yksimielisenä päättää osuus-kunnan
kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätöksenteko
edellyttää kaikkien osuuskunnan jäsenten osallistumista ja
yksimielisyyttä.
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Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja vähintään
kahden jäsenen allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava
päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet.

Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan
kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan
tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

14 §
            Osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa
hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus
yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen
paikkakuntaa.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Osuuskunnan
kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla
jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä.  Vaalissa
katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä
tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan
se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Ellei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa
kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut enemmistöä annetuista
äänistä, toimitetaan uusi äänestys niistä ehdokkaista, joita on
äänestyksessä kannatettu. Valituksi katsotaan tällöin se, joka on
saanut suurimman äänimäärän.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että
kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava
pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä
kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on
äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat
jakautuneet.

Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden
kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan tarkastettava
ja allekirjoitettava.
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  15 §
            Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa

2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä
tavalla ja onko kokous muutoin laillinen

3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä
tilikaudelta

4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimen-
piteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio
antaa aihetta

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
9) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies

tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä1

10) määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokouk-
seen julkaistaan

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   16 §
   Kokouskutsu

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan
kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja
viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä
mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta
kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin
yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä,

1 Jos  tilintarkastaja valitaan sääntöjen mukaan toistaiseksi tai
useammaksi kuin yhdeksi tilikaudeksi, valintaa ei tarvitse tehdä
jokaisessa vuosikokouksessa (kts. jäljempänä 22 §). Tällöin
edellä mainittu  9.  kohta on selkeämpi, jos se kirjoitetaan esim.
seuraavasti:
“valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja “
. Jos tilintarkastaja valitaan sääntöjen mukaan tilikaudeksi,
kohdan nykyinen teksti sopii sellaisenaan.
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tai postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai
sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan
tiedossa.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai
osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien
osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa
on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

17 §
   Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu ....................…….. (   )
jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta
varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita
asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.

Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti
hänen aviopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön
edustaja. Toimitusjohtaja voidaan valita hallitukseen riippumatta
siitä, onko hän osuuskunnan jäsen.

Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei
säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa
kuulua hallitukseen.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi
arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.

    18 §
Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä,
ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan
varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on
estynyt, hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus
osallistua asian käsittelyyn.
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Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota
enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai jos äänet
menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen
puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan
puheenjohtaja valitaan arvalla.

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu
tarvittaessa.  Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle,
jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla
on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä
hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaan, jos ei hallitus
määrätyissä tapauksissa toisin päätä.

Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista

2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien
sopimusten ehdoista

3) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä
kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimitta-
maan tällaisia tarkastuksia

4) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja
valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja

5) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen
toimenpiteitä vaativia asioita.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa
kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä,
vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä
ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi
pöytäkirjaan. Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä
luotettavalla tavalla.

19 §
Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää.
Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus.

Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen
sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen ja
toimeentuloon liittyvistä asioista.
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 20 §
Toiminimen kirjoittaminen ja prokura

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen
jäsenet aina kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan
palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat
toiminimen kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen
jonkun jäsenen kanssa tai keskenään kaksi yhdessä.

Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

21 §
Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on
laadittava tilinpäätös.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja se on jätettävä tilintarkastajille
tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan
varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen maaliskuun
loppua.

22 §
Tilintarkastajat

Osuuskunnalla on vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
jotka valitaan toistaiseksi.

23 §
Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus

Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle
luovuttaa.

Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää
jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan
jäseneksi.

Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden
kuukauden kuluessa siirrosta.

Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama
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liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän
osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saa
tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat
taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos
hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

    24 §
  Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän
osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos
hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä
ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään
hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin
oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama liittymismaksu samoin
kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta
osuuskunnalle maksettu määrä.  Oikeudenomistaja saa tällöin myös
muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset
oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.

     25 §
Jäsenen erottaminen

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta.

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,

1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan
suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä
johtuvia velvollisuuksiaan

2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen
osuuskunnan palveluksia

3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai
muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti

4) jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa
olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen vastaisesti
tai

5) jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.
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        26 §
Ylijäämän jakaminen

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille tilikauden aikaisen osuuskunnan
palveluiden käytön perusteella tai korkona tilikauden alkuun
mennessä maksetuille osuusmaksuille tai vapaaehtoisille osuuksille.

Ylijäämää voidaan jakaa samalla kertaa yhdellä tai useammalla
perusteella. Ylijäämän jakamisesta päättää osuuskunnan kokous.

27 §
Osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan
asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa.  Päätös on
pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähin-tään kaksi
kolmasosaa annetuista äänistä.

28 §
Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten
osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään.

Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä vesihuolto-
toimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

29 §
Erimielisyydet

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen
jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen,
tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan
osuuskunnan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

30 §
Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on
pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu, jos sitä
kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista
äänistä.
________________
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