
VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA 

 

Vehniän vesiosuuskunta täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Vaikka jo näin pitkään vettä on hanasta tullut ja 

likavesi viemäristä lähtenyt, vesiosuuskunnan toiminnasta, rahankäytöstä ja maksuista kylällä on tietoa vain 

harvalla ja ylipäätään kylän vesihuolto on huonosti tunnettua.  

 

Vehniän vesiosuuskunta on osakkaidensa yhteisesti omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos. Se on 

osuuskuntamallinen yritys, joka on rakentanut itse koko kylän kattavan vesi- ja jätevesiverkon. Valtatie 4:n 

molemmin puolin kymmenen kilometrin matkalle on samaan kaivantoon kaivettuna yli 60 km muovista 

paineviemäriä ja vesijohtoa. Nelostietä etelästä ajettaessa, toiminta-alue alkaa Tikkakosken lentokentän 

pään kohdalta ja päättyy pohjoisessa Uuraisten kunnan rajalle. Verkostoon liittyneitä talouksia on yli 260, 

verkoissa on erilaisia pumppaamoja noin 200. Verkosto välittää sekä vettä että jätevettä noin 20 tuhatta 

kuutiota vuodessa. 

 

Osuuskunnan jäsenillä on yhtä suuri vastuu osuuskunnan järjestelmän kunnossapidosta ja käytöstä. Esim. jos 

jonkun pihassa oleva pumppaamo käydään korjaamassa, sen 5000 euron korjauskustannuksista jokaiselle 

koituu 19 euron vastuu (5000:260).  

 

Alla oleva taulukko auttaa hahmottamaan osuuskunnan rahankäyttöä. Esimerkkihinnat ovat tuhansia euroja 

ja ilman arvonlisäveroa: 

 

 
 

Osuuskunnan jätevesijärjestelmä eroaa teknisesti ja kunnossapidoltaan paljon kunnallisten vesilaitosten 

järjestelmistä. Osuuskunnassa jokaisen talon likavesi johdetaan talon lähellä olevaan pumppaamoon, josta se 

säiliön täytyttyä pumpataan automaattisesti linjapumppaamoon ja edelleen kaupungin tai kunnan verkkoon 

johdettavaksi kuntien yhteiseen puhdistamoon puhdistettavaksi. Näitä kiinteistöjen pumppaamoja ei ole 

kunnallisissa järjestelmissä. Osuuskunnan pumppaamojen kunnossapitoon – tarkastuksiin, laitevaihtoihin, 

huoltoihin, korjauksiin, sähköihin – menee vuosittain suurin piirtein kokonaan käyttäjiltä perusmaksuilla 

kerätty raha. Osuuskunnissa käytössä olevilla järjestelmillä saavutetaan taloudellista etua vasta pitkän ajan 

kuluessa jätesäiliöiden tyhjennysten jäämisenä pois ja etenkin siksi, että osuuskunnan järjestelmälle ei synny 

korjausvelkaa jatkuvan huolehtimisen vuoksi. Kunnallisten ja osuuskuntien jätevesimaksujen vertailussa 

osuuskuntien hinnoissa on aina mukana kaikki pumppaamoista aihetuvat kustannukset.  Kunnallisilla 

laitoksilla näitä pumppaamokustannuksia ei ole ja lisäksi yhteiskunnalta esim. korjausvelan pienentämiseksi 

saatu tuki puuttuu hinnoista.  

Teknistoiminnallinen ero näkyy osuuskuntien kunnallisia laitoksia korkeampina jätevesimaksuina. Lisäksi 

koska osuuskunnat yleensä maksavat hankkimastaan vedestä ja jätevesiensä siirtämisestä kunnalliselle 

yhtiölle tämän asiakashintojen mukaiset maksut ilman alennuksia, osuuskuntien on perittävä omilta 

käyttäjiltään kulujensa kattamiseksi korkeampia kulutusmaksuja kuin kuntataajamissa asuvilla on. 

 

Tällaiset ratkaisut mm. yhteisen rahan käytöstä on nyt tehnyt osuuskunnan 2021 vuoden vuosikokouksen 

valitsema hallitus: 

Yrjö Laine, Sari Savolainen, Jyrki Rantala, Toni Rautiainen, Jami Väyrynen ja Anitta Väyrynen. Heidät on siis 

valittu hallitsemaan 260 yksittäisen kiinteistön puolesta yhteisessä omistuksessa olevaa vesiomaisuutta. 

Nyt on jokaisen mahdollista päästä tekemään toisenlaisia päätöksiä; 2022 vuoden vuosikokouksessa 

25.5.2022 kaikki nykyiset päättäjät ovat valmiita luopumaan tehtävästään – tervetuloa kokoukseen 

keskustelemaan ja päättämään osuuskunnan asioista! 
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Käyttäjiltä peritään vesi- ja jätevesimaksuja, jotta voidaan maksaa

Alva Oy:lle  sen puhtaasta vedestä ja sille palautetun likaveden käsittelystä.

Käyttäjiltä peritään perusmaksuja osuuskunnan päivittäiskuluihin:

Huoltoihin, korjauksiin, pumppaamojen sähköihin, atk-ohjelmiin, vakuutuksiin ja pankkiluluihin.

Osuuskunnan verkoston ja järjestelmien hinta on viety omaisuudeksi kirjanpitoon ja sen

arvosta poistetaan suunnitelman mukainen kulu vuosittain.
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