
Vesihuollon rakennemuutos
Esimerkkejä osuuskunnista

Nina Pimiä

Toiminnanjohtaja SVOSK ry



Esimerkkejä Keski-Suomesta

• Liittyminen kunnan laitokseen

• Yhdistyminen toisen vesiosuuskunnan 
kanssa

• Ostopalvelut, isännöinti



Liittyminen kunnan laitokseen 1
• Toivakan kunta ostanut vesiosuuskuntien verkostot

– Tarjonnut mahdollisuuden kaikille vesiosuuskunnille 

• Jäljellä 2 vesiosuuskuntaa, joista toinen liittynee 
tänä vuonna

• Taustalla vahva poliittinen ohjaus

• Kunnan kannalta etuna vesihuollon kehittämisen ja 
ohjaamisen helpottuminen laitosmäärän laskiessa

• Riskejäkin on, osuuskuntakohtaista tarkastelua ei 
ole tehty ennen ostoja

– Kiinteistöpumppaamot, verkoston kunto



Liittyminen kunnan laitokseen 2
• Saarijärvi

• Osuuskunta olisi halunnut myydä sekä 
vesi- että viemäriverkoston

– Kunnan laitokset ovat erilliset

• Vain vesijohtoverkosto saatiin myytyä, 
viemäri jäi edelleen osuuskunnan 
vastuulle



Liittyminen kunnan laitokseen 3
• JE/pisara

• Osti osuuskunnan verkoston

• Kiinteistöpumppaamot jäivät 
kiinteistönomistajille

– Osuuskunta huolehtii kaikkien 

kiinteistöpumppaamoiden ylläpidosta 

toistaiseksi, osuuskunnalle jääneillä varoilla



Liittyminen kunnan laitokseen 4
• Liittymistahti viime vuosina on ollut 1-4 

kpl/v Keski-Suomen alueella

• Kiinnostus asiaa kohtaan vaihtelee 
kunnittain 

• Useissa kunnissa on parhaillaan 
käynnissä selvityksiä vesihuollon 
rakenteesta ja laitosten tulevaisuudesta

– Laukaa, Pihtipudas, Viitasaari…



Liittyminen toiseen 

vesiosuuskuntaan 1
• Taloudellinen tarkastelu on tehtävä erittäin 

huolellisesti

– Liian suuri epätasapaino voi kaataa koko 

hankkeen, ei pidä odottaa ihmeitä 

yhdistymisen seurauksena 

• Sulautumisen onnistumisessa yksi 
tärkeimmistä tekijöistä on avoin ja 
luotettava tiedotus



Liittyminen toiseen 

vesiosuuskuntaan 2
• Kimingin ja Oikarin vesiosuuskunnat 

yhdistyivät 2016

• Verkostot yhteydessä toisiinsa

• Sulautumiseen johtaneet selvitykset 
aloitettiin keväällä 2015



Liittyminen toiseen 

vesiosuuskuntaan 3
• Etelä-Korpilahden ja Hyrkkölän 

vesiosuuskunnat yhdistyivät 2016

• Yhteistyötä oli tehty jo useita vuosia

• Verkostot yhteydessä toisiinsa

• Oma vedenottamo (valmistui 2015)

• Sulautumisen rekisteröintiprosessi 
aloitettiin kesällä 2015



Ostopalvelut, isännöinti

• Alueella muutama kokonaisisännöintiä 
tarjoava toimija

– Heilläkin on alihankkijoita

• Osuuskunnilla mahdollisuus vaikuttaa 
palveluidensa sisältöön ja laatuun

• Vastuu säilyy osuuskunnalla

• Hallituksen on valvottava palveluntuottajia



Muita ratkaisuja alueella
• Viitasaaren kaupunki myi syksyllä 2018 

oman vesihuoltolaitoksensa Jyväskylän 
energialle

• Vesiosuuskunnat olivat ilmaisseet kunnalle 
kiinnostuksensa yhteistyön 
syventämiseen/ liittymisiin kunnan 
laitokseen

– Kuinka nyt eteenpäin?



Miten eteenpäin?

- Mitkä ovat osuuskuntien tarpeet?

- Millaisella aikataululla jotain täytyy tehdä?

- Tarkastellaan vaihtoehtoja kiihkottomasti, 

asiapohjalta

- Mitään vaihtoehtoa ei kannata tyrmätä 

perehtymättä asiaan

- Ei tehdä hätiköityjä ratkaisuja

- Mikä sopii yhdelle, ei välttämättä ole hyvä 

ratkaisu toiselle osuuskunnalle


