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6 SUUNNITTELU

6.1 Hankintamenettely

Vesiosuuskunnan tulee kilpailuttaa kaikki hankinnat ja ostopalvelut voimassaolevien
säädösten mukaisesti. Vesiosuuskunnan hallitus vastaa kilpailutuksesta, mutta antaa
yleensä käytännön toteutuksen projektipäällikön tehtäväksi.

Laissa ja asetuksissa julkisista hankinnoista on säädetty sallituista menettelyistä kil-
pailun aikaansaamiseksi ja tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolisen ja syrjimät-
tömän kohtelun turvaamiseksi.

Suunnitteluhankinnoissa ja rakennusurakoissa on käytettävä joko avointa tai rajoi-
tettua menettelyä.

Avoin menettely

Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksia.

Rajoitettu menettely

Hankintayksikkö pyytää tarjouksen ilmoittautuneiden joukosta valitsemiltaan eh-
dokkailta.

Lain mukaisia tapoja ovat myös neuvottelumenettely, jossa hankintayksikkö ottaa
yhteyttä valitsemiinsa toimittajiin ja neuvottelee yhden tai useamman kanssa sopi-
muksen ehdoista ja suora neuvottelumenettely, jossa hankinta tehdään yhdeltä
toimittajalta ilman tarjouskilpailua.

6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja suunnittelu-
tarjouspyyntö

SUUNNITTELUPROSESSI TAVOITTEIDEN  MÄÄRITTELY
LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN
SUUNNITTELUKILPAILU
SUUNNITTELUTTAMINEN

Vesiosuuskunnan hallitus (= tilaaja) yhdessä projektipäällikön kanssa määrittelee
suunnitelman sisällön. Tässä vaiheessa määräytyvät myös kustannukset.

Yleissuunnitelman sisällön määrittäminen on tärkeää suunnittelutarjouspyynnössä,
jossa tulee eritellä kaikki toimeksiantoon sisältyvät työt, jotta suunnittelija voisi an-
taa asiakirjojen laatimisesta kokonaishintatarjouksen. Tilaajan on myös hyvä pyrkiä
suunnittelussa kokonaishintaan, jotta suunnittelukustannukset voidaan ennakoida
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mahdollisimman tarkasti. Kun suunnittelun aikana lähes poikkeuksetta tulee kuiten-
kin esiin muutoksia ja ennalta arvaamattomia seikkoja, joihin tarjouksessa ei ole
voitu varautua, on tarpeen pyytää myös yksikköhintoja, joita voidaan käyttää lisä-
ja muutossuunnitteluun.

Jotta suunnittelija pystyy antamaan kokonaishintatarjouksen yleissuunnittelusta,
tulee tilaajan tarjouspyynnössään esittää mm. seuraavat lähtötiedot:
• kiinteistöjen sekä mahdollisten rakennuspaikkojen sijainti ja lukumäärä

(esisuunnitelman kartta)
• arvio runkolinjaston kokonaispituudesta (jos tarkoituksenmukaista antaa)
• verkostoon liitettävien kiinteistöjen sijainti ja lukumäärä
• arvio verkostoon liitettävien mahdollisten rakennuspaikkojen sijainnista ja

lukumäärästä
• suunnittelu/toteutus vaiheittain (periaatteet, jos tiedossa)
• liittämiskohta alueella toimivan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon

(jos tiedossa)
• vedenottamon suunnittelun tarve (jos ei vedenostomahdollisuutta)
• jäteveden vastaanottokohta alueella toimivan vesihuoltolaitoksen viemäri-

verkostoon (jos tiedossa)
• jäteveden puhdistamon suunnittelun tarve (jos ei jäteveden vastaanotto-

mahdollisuutta)
• kiinteistöjen suunniteltu liittämiskohta
• tarvittavien kiinteistötietojen hankinta
• kiinteistörekisteritiedot tai niiden hankintamenettely
• suunnittelun karttamateriaali (hankintavastuu)
• maaperätutkimusten laajuus ja määrä.

Osa edellä olevista tiedoista on esisuunnitelmassa.

Tarjouspyynnön keskeinen asiakirja on suunnitteluohjelma, jolla määritellään tavoit-
teet. Suunnitteluohjelmasta tulee selvitä, mitä ja miten suunnitellaan, mikä on suun-
nittelun vaiheistus ja aikataulu. Suunnittelutehtävien on osattava kuvata, mikä on lähtö-
tilanne, mitä halutaan ja mitkä ovat kunkin suunnittelutehtävän tulosteet (raportit,
laskelmat, piirustukset, selostukset) ja yksityiskohtaisuuden taso.

Suunnittelukokousten ja esittelytilaisuuksien määrä täytyy myös määritellä.

Seuraavassa on esimerkki tarjouspyynnöstä:

TARJOUSPYYNTÖ
xx.xx.2005

1(2)

NN:n vesiosuuskunta pyytää Teiltä tarjousta N:n kuntaan
suunnitellun vesihuoltojärjestelmän suunnittelusta
seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
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1 Yleistä

Suunnittelualue sijaitsee N:n kunnassa oheisessa liitekartassa (liite 1)
rajatulla alueella. Rajaus perustuu NN:n vesiosuuskunnan tekemään
vesihuollon esisuunnitelmaan (liite 2).

2 Suunnittelutehtävät ja tavoitteet

Tavoitteena on järjestää hyvälaatuisen talousveden saanti ja jätevesien pois-
johtaminen/käsittely suunnittelualueella. Suunnittelutehtävä jakautuu kahteen
osaan siten, että ensimmäisessä tehtävässä laaditaan yleissuunnitelma ja
toisessa tehtävässä rakennussuunnitelmat. Molemmista tehtävistä tehdään
erilliset konsulttisopimukset (toinen vaihe on optio). Suunnittelijan tulee osallistua
yhteisiin kokouksiin, joissa vesiosuuskunta käsittelee asiaa. Kokouksia tulee
sisällyttää tarjoukseen x kpl. Kokoukset pidetään iltaisin.

Suunnittelutehtävä 1
Tehtävänä on laatia yleissuunnitelma vaihtoehtoineen ja selostuksineen NN:n
vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoista.

Tavoitteena on laatia yleissuunnitelma, jonka perustella vesiosuuskunta pystyy
muodostamaan hankkeesta hyvän käsityksen ja tekemään tarvittavat päätökset.
Yleissuunnitelmassa tulee käsitellä eri vaihtoehtoja. Vaihtoehdoista laaditaan
suunnitelmaselostukset (vaihtoehtojen kuvaus), esitetään verkosto-/laiteratkaisut,
alustavat mitoitukset, investointi- ja käyttökustannusarviot, toteutusriskit, erityis-
kohtien periaateratkaisut ja toteutusmahdollisuudet vaiheittain.

Suunnittelutehtävä 2

Suunnittelutehtävänä on laatia rakennussuunnitelmat työselostuksineen
vesiosuuskunnan valitsemasta vaihtoehdosta urakkatarjousten pyytämiseksi.
Rakennussuunnitelmien tulee sisältää riittävä määrä detaljisuunnitelmia sekä
kaikkien tarvittavien lupa-asiakirjojen valmistelu (vesiosuuskunta hakee).
Tehtävään kuuluu luotettavan kustannusarvion laadinta suunnitteluhetken
hintatasossa.

3 Suunnittelutyön aikataulu

Ensimmäinen suunnittelutehtävä eli yleissuunnitelman laadinta voi käynnistyä
heti sopimuksen tultua allekirjoitetuksi, ja sen tulee olla valmiina neljän kuukauden
kuluttua sopimuksen allekirjoituksesta.

Toinen suunnittelutehtävä eli rakennussuunnitelman laadinta voi käynnistyä
(alustavasti) noin kahden kuukauden kuluttua yleissuunnitelman valmis-
tumisesta.Toisen tehtävän kesto sovitaan mahdollisen jatkosopimuksen
yhteydessä.

4 Suunnittelupalkkio

Suunnittelu tehdään Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1995
kohdan 5.2.2 mukaisesti kokonaispalkkioperusteella. Suunnittelupalkkio
maksetaan erikseen sovittavina maksuerinä.
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5 Viivästyssakko

Viivästyssakko on KSE 1995 -sopimusehdoista poiketen 1,0 % kultakin täydeltä
viikolta molemmissa tehtävissä erikseen.

6 Tarjous

Tarjous annetaan kokonaishintatarjouksena jaoteltuna seuraavasti:
- tehtävä 1 _____________ euroa
- tehtävä 2 _____________ euroa
- maaperätutkimukset _____________ euroa

Tarjoajan tulee laatia tarjoukseensa tutkimusohjelma, johon maaperätutkimusten
hinta on sidottu. Maaperätietojen hankinnassa tulee suunnittelijan hyödyntää
maanomistajien paikallistuntemusta.

Tarjous osoitetaan NN:n vesiosuuskunnalle ja toimitetaan viimeis-tään
xx.xx.2005 klo 16.00 osoitteeseen: xx (xxxxx xx, xxxxx)

Liitteet:  Kartta
Esisuunnitelma

Maaperätutkimusten tarvetta ja laajuutta suunnittelun eri vaiheissa tulee harkita pe-
rusteellisesti. Maaperätutkimukset muodostavat merkittävän kustannusosuuden suun-
nittelun kokonaiskustannuksista. Rakentamista varten tulee olla hyvät maaperätie-
dot, joihin urakoitsija perustaa tarjouksensa. Suunnittelijan tulee hyödyntää paikal-
listuntemusta maaperätietojen hankinnassa.

6.3. Suunnittelijan valinta
Suunnittelijan valinnassa noudatetaan kohdan 8.2 Kilpailuttaminen mukaisia ohjeita.
Kun suunnittelija on valittu, tilaaja ja suunnittelija tekevät toimeksiannosta suunnitte-
lusopimuksen. Toimeksiannon lähtökohtana on tarkoituksenmukaista käyttää kon-
sulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 95.

6.4 Suunnittelun ohjaus ja suunnittelun tulosteet
Tilaaja ohjaa suunnittelua. Tavoitteet, eli mitä suunnittelijalta odotetaan, määritellään
suunnittelutarjouspyyntöä laadittaessa. Kun suunnittelija on valittu, täsmennetään
tavoitteet ensimmäisessä suunnittelukokouksessa yhdessä suunnittelijan kanssa.
Suunnittelijan tulee olla vesiosuuskunnan puolueeton asiantuntija kaikissa suunnitte-
luun liittyvissä yksityiskohdissa.

Suunnittelun aikana pidetään säännöllisin väliajoin suunnittelukokouksia, joissa työn
eteneminen käydään läpi ja tehdään jatkosuunnittelun kannalta tarpeellisia päätök-
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Radan alitus: suojaputken hitsaus, Kulhon vesiosuuskunta.
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siä. Vesiosuuskunnan tulee olla valmis kohtuullisessa ajassa päättämään eri vaihto-
ehdoista. Valintaa varten suunnittelijan tulee esittää kaikki asiaan vaikuttavat seikat
kuten tekniikka, kustannukset, lupa-asiat, käyttö, ylläpito yms.

Suunnittelun tuloksena syntyvät asiakirjat:

Yleissuunnitelma

• Suunnitelmaselostus
• Vaihtoehtoiset ratkaisut
• Valittu ratkaisu
• Yleiskartta (osoitetaan kohde) 1:100 000
• Suunnitelmakartta 1:5 000
• Pituusleikkauksia linjoittain 1:5 000/1:100
• Laitokset, pumppaamot ym. laitteet ja rakenteet, periaateratkaisut
• Alustavat maaperätiedot
• Alustava mitoitus
• Alustavat kustannusarviot (koko hanke)
• Luvanvaraisten kohteiden luettelo
• Erikoiskohteiden ratkaisuperiaatteet
• Liittyjämääräselvitys
• Arvio alkuvaiheen käytöstä (vajaakapasiteetti); kun kaikki eivät

vielä ole liittyneet
• Arvio käyttö- ja huoltokustannuksista
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Rakennussuunnitelma

• Yleiskartta (osoitetaan kohde) 1:100 000
• Suunnitelmakartta 1:5 000, 1:2 000 tai 1:1 000
• Pituusleikkaukset linjoittain 1:1 000/1:100 tai 1:2 000/1:200
• Kaivantotyypit, tuentatarve
• Perustamisratkaisut
• Detaljisuunnitelmat (tien/radan alitukset, vesistöt, laitteet, rakenteet)
• Materiaaliluettelot tarjouspyyntöjä varten
• Laitteiden toimipistetiedot tarjouspyyntöjä varten
• Sähköä vaativien laitteiden sähkön saanti (liittymät ja kaapelireitit)
• Määrälaskelmat
• Työkohtaiset työselostukset

6.5 Vesihuoltojärjestelmien tavoitteet, vaihtoehdot ja valinta
Yleissuunnitelmaa varten saadaan lähtötiedot esisuunnitelmasta. Yleissuunnitelman
tavoitteena on saada käsitys hankkeen kokonaisuudesta ja vaihtoehdoista, jotta lo-
pullinen päätös rakentamisesta voidaan tehdä. Suunnittelijan rooli vesiosuuskunnan
asiantuntijana on tässä vaiheessa tärkeä. Päätöksillä sidotaan kustannukset ja vai-
kutetaan tuleviin käyttö- ja huoltokustannuksiin.

Suunnittelusopimuksessa vaihtoehtojen esittelyyn, ratkaisujen pohdiskeluun ja maan-
omistuksen aiheuttamien kysymysten ratkomiseen tulee varata aikaa. Mikäli osuus-

Mittauslaitteistoa työmaalla, Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta.
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kunta tukeutuu alueella jo toimivan vesihuoltolaitoksen palveluihin, tulee tässä yhte-
ydessä kiinnittää erityistä huomiota yhteensopivuuteen ja yhdenmukaisuuden aset-
tamiin laatuvaatimuksiin.

6.5.1 Jätevesien käsittelyratkaisut

Suunnitelmissa tulee ottaa kantaa siihen, miten jätevesien käsittely tulisi alueella hoi-
taa. Jätevesien käsittely tulisi ensisijaisesti hoitaa keskitetysti myös haja-asutusalu-
eella aina, kun se on taloudellisesti tai muuten järkevää. Keskitetyn jätevesihuollon
toteuttaminen samanaikaisesti vesijohtojen rakentamisen kanssa on huomattavasti
edullisempaa kuin toteutettuna erikseen myöhemmin. Haja-asutusalueen viemäröinti
hoidetaan pääsääntöisesti kiinteistökohtaisella paineviemäröinnillä, jossa yhden tai
muutaman kiinteistön yhteisillä pumppaamoilla pumpataan jätevedet käsiteltäväksi
joko paikalliselle pienpuhdistamolle tai alueellisen vesihuoltolaitoksen jätevedenpuh-
distamolle.

6.5.2 Toteutusvaihtoehdot

6.5.2.1 Alueellisen vesihuoltolaitoksen palveluiden käyttäminen
On järkevä tukeutua olemassa oleviin vesihuoltolaitoksiin aina, kun se on taloudelli-
sesti ja teknisesti mahdollista. Uusien vedenottamoiden ja jätevedenpuhdistamoiden
rakentaminen on kallista. Lisäksi laitosten ylläpito huoltoineen, hoitoineen ja tark-
kailuineen vaatii aikaa ja ammattitaitoista käyttöhenkilökuntaa.

Onkin yleistä, että vesiosuuskunta rakentaa alueelle keskitetyn vesihuollon siirtolin-
joineen ja sopii alueella toimivan vesihuoltolaitoksen kanssa liittymispaikasta, missä
jätevedet voidaan johtaa verkostoon ja mistä talousvettä voidaan ostaa osuuskun-
nan käyttöön.

Liitoskohdissa ja liittymisen sopimusehdoissa on kunnista riippuen paljon eroavai-
suuksia. Yleinen tapa kuitenkin on, että osuuskunta voi liittää verkostonsa alueelli-
sen vesihuoltolaitoksen verkostoon maksamatta korvausta.

6.5.2.2 Vesiosuuskunnan omat laitokset ja verkosto

Mikäli alueella toimivan vesihuoltolaitoksen verkostoon on pitkä matka tai maasto-
olosuhteet ovat hankalia, ja näin verkostojen liittäminen toisiinsa tulee kohtuuttoman
kalliiksi, on vesiosuuskunnan rakennettava omat laitokset vedenhankintaa ja jäteve-
sien käsittelyä varten.

Hyvän vedenottopaikan löytäminen vaatii paljon tutkimuksia ja selvityksiä. Alueelli-
set ympäristökeskukset ovat kartoittaneet ja luokitelleet pohjavesialueita, joten yleen-
sä on olemassa ainakin alustavaa tietoa vedenottopaikan löytämiseksi. Vedenhan-
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kinnan turvaamiseksi myös kriisiaikana on suositeltavaa rakentaa verkoston piiriin
vähintään kaksi erillistä vedenottamoa niin, että ne sijaitsevat mahdollisimman kau-
kana toisistaan ja mielellään erillisissä pohjavesiesiintymissä.

Mikäli pohjaveden ottoon rakennetulta ottamolta on suunniteltu otettavan vettä yli
250 m3/vrk, on siihen haettava vesilain mukainen lupa ympäristölupavirastosta. Pin-
tavesilaitokselle tulee aina hakea ympäristölupa ja yleensä myös vesilain mukainen
vedenottolupa ympäristölupavirastosta.

Myös oman jätevedenpuhdistamon rakentamiseksi on selvitettävä monia asioita.
Puhdistamolle on löydettävä sopiva paikka niin, ettei siitä aiheudu hajuhaittaa lähi-
ympäristölle eikä vahinkoa alueen pohjavesille ja sitä kautta omille vedenottamoille.
Jätevedenpuhdistamolla käsitelty vesi on aina jätevettä, ja se on käsittelyn jälkeen
johdettava turvalliseen paikkaan.

Jätevedenpuhdistamon rakentamiselle tulee hakea ympäristölupa joko ympäristölu-
pavirastosta, alueellisesta ympäristökeskuksesta tai kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselta. Lupaviranomainen määräytyy rakennettavan jätevedenpuhdistamon ka-
pasiteetin eli asukasvastineluvun (AVL) mukaan:

AVL > 4 000 lupa ympäristölupavirastolta

AVL 100 - 4 000 lupa alueelliselta ympäristökeskukselta

AVL < 100 harkinnanvarainen lupa kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselta

Luvan hakua varten on ympäristönsuojeluasetuksessa määräykset hakemusasiakir-
joista. Ohjeet löytyvät myös ympäristöhallinnon www-sivuilta. Tarkempien ohjei-
den saamiseksi tulee vesiosuuskunnan kääntyä hankkeen mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja alueellisen ympäristökes-
kuksen puoleen.

6.6 Yhteistyö asukkaiden kanssa

Asukkaiden paikallistuntemusta tulee hyödyntää suunnitelmia tehtäessä. Linjojen si-
jaintia on hyvä määrittää yhdessä maanomistajien kanssa, sillä heillä on paras tunte-
mus paikallisista maasto-olosuhteista. Maanomistajilla on tietoa siitä, miten pelloille
kannattaa linjat rakentaa, jotta vältetään turha salaojien rikkoutuminen. Yhdessä
maanomistajien kanssa määritetty linjan sijainti on myös paras tae sille, että jatkossa
linjalle saadaan maanomistajan suostumus (johtoalueen käyttöoikeus).

Asukkaiden paikallistuntemuksen lisäksi on syytä tehdä tarvittavia maastotutkimuk-
sia, jotta saadaan varmuus maaperän laadusta ja kallioiden sijainnista.
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Vesiosuuskunnan tulee informoida ja tiedottaa suunnittelun etenemisestä, esiin tul-
leista ongelmista, ratkaisuista ja hankkeen aikataulusta.

6.7 Kiinteistöjen liittymissopimukset
Ennen rakentamisen alkamista tulee liittyjien kanssa tehdä liittymissopimukset (malli
liitteenä 5). Niiden on hyvä olla tehtyinä jo ennen rakennussuunnittelun alkamista,
jotta tiedetään varmasti, mitkä kiinteistöt liittyvät keskitettyyn verkostoon. Liittymis-
sopimusten mukana toimitetaan liittyjille myös sopimusehdot, joissa on määrätty liit-
tymismaksu.

Liittymissopimusten tekoon osuuskunnan puolesta hallitus voi valtuuttaa jonkun hal-
lituksen jäsenen. Käytännössä sopimuksia tehdään kiertämällä talosta taloon. Sopi-
musten tekijän tulee olla valmis vastaamaan liittyjien esittämiin kysymyksiin, kuten:
• liittämiskohta, vastuurajat vesiosuuskunnan ja liittyjän välillä
• mitä maksaa, onko maksuaikaa
• kiinteistökohtaisen pumppaamon paikka
• veden paine verkostossa
• kiinteistön kustannettaviksi jäävät työt
• kuka neuvoo kiinteistölle kuuluvissa töissä
• kaivantojen syvyys, leveys ja työaikaiset leveydet.

6.8 Johtoalueen käyttöoikeussopimus, rasite ja luvat

Johtoverkon sijoittaminen edellyttää poikkeuksetta lupia mm. maanomistajilta, tien-
ja radanpitäjiltä ja vesialueen omistajilta. Lupien hankinta vie aikaa ja on siten otet-
tava huomioon aikataulussa.

6.8.1 Käyttöoikeussopimus maanomistajalta

Käyttöoikeussopimuksella maanomistaja antaa luvan johtojen ja johtoihin liittyvien
laitteiden (venttiilit, palopostit, huuhteluyhteet, tyhjennysventtiilit- ja yhteet, ilman-
poistolaitteet, kaivot sekä sähköliittymien rakenteet yms.) sijoittamiseen omistamal-
leen maalle. Sopimukseen tulee liittyä riittävän yksityiskohtainen kartta, johon joh-
dot on merkitty kulloinkin tarpeellisella tarkkuudella. Tarvittaessa käytetään side-
mittoja tai koordinaatteja, jotta sijainti tulee määriteltyä sovitulla tarkkuudella.

Käyttöoikeussopimus antaa vesiosuuskunnalle oikeuden tulla ilman eri lupaa teke-
mään myös verkoston ylläpitotehtäviä.

Linjan päälle ja sen lähialueelle ei saa tehdä pysyviä rakennelmia. Käyttöoikeusso-
pimuksessa tulee olla maininta, että vesiosuuskunta hakee, tai että sillä on oikeus
hakea, johtoalueelle rasitetta.

Liitteenä käyttöoikeussopimusmalli (liite 6).
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6.8.2 Maa-alueen vuokraaminen tai ostaminen

Vesihuoltojärjestelmää varten tarvittavien laitteiden (pumppaamo, paineenkorotus-
ja mittausasema, jätevedenpuhdistamo, vedenottamo yms.) sijoittamiseen ei riitä
käyttöoikeussopimus. Tarvittavat maa-alueet mahdollisine huoltoteineen tulee hankkia
vesiosuuskunnalle joko pitkäaikaisella vuokrauksella tai ostamalla.

6.8.3 Alituspäätös (Tiehallinto, kunta, tiekunta, Ratahallintokeskus)

Tien alittamiseen tarvitaan pääsääntöisesti lupa. Tonttitien ja yksityisen tien alitus
voidaan hoitaa käyttöoikeussopimuksella. Yleisen tien alitukseen tulee hankkia aina
erillinen lupa tienpitäjältä (tiekunta, kunta, Tiehallinto).

Tiehallinto ja kunta asettavat poikkeuksetta yleisten teiden alittamiseen ehtoja alitus-
rakenteiden osalta. Tavanomaisesti edellytetään suojaputkirakennetta ja jos on kyse
paineellisesta johdosta, venttiilejä alituksen kohdalle. Luvan haku edellyttää riittäviä
detaljisuunnitelmia. Liitteenä esimerkki Tiehallinnon luvasta (liite 7).

Rautatien alitusluvat haetaan Ratahallintokeskukselta.

6.8.4 Vesistön alituslupa (ympäristölupavirasto)

Vesistön alituksista on säädetty vesilaissa. Luvan tarve on aina tarpeen erikseen
selvittää. Vesistön alistusasiat käsitellään ns. kuulutusmenettelyllä, jolloin hakemus
on nähtävillä kunnassa ja kuulutus kunnan ilmoitustauluilla. Luvan saaminen kestää
tavallisesti muutaman kuukauden.

Luvan hausta on säädetty vesilaissa ja -asetuksessa, jossa on määräykset hakemus-
asiakirjoista. Alitukseen voi hakea myös ns. aloituslupaa eli lupaa töiden aloittami-
seksi ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista siltä varalta, että päätöksestä vali-
tetaan.

Liitteenä esimerkki tiehallinnon lupahakemuksesta ja luvasta (liitteet 8 ja 9).

6.9 Kiinteistötekniikka

6.9.1 Tuulettaminen

Rakennuksesta tulevat viettoviemäriputket liitetään pääviemäriin tai pumppaamoon.
Rakennuksen ulkoseinän ja liittymiskohdan väliin, rakennuksen välittömään lähei-
syyteen, on tarvittaessa asennettava tarkastuskaivo tai -putki (min. Ø 160 mm),
jotta viemäriputkiston huolto- ja tarkastustoimenpiteet olisivat mahdollisia. Jos ra-
kennuksesta on aikaisemmin johdettu harmaita vesiä ja käymälävesiä erikseen, on
tarkastuskaivot asennettava molempiin ennen niiden liittämistä yhteen, tai vaihtoeh-
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Putkien asennusta kaivantoon, Kulhon vesiosuuskunta.
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Kun rakennuksen viemärit liitetään pääviemäriin tai pumppaamon suljettuun säili-
öön, voi vanhan rakennuksen viemärinputkiston tuuletusta joutua muuttamaan. Jos
rakennuksen viemäristä ei ole ulkoilmaan johdettua tuuletusputkea, voi viemärinhaju
purkautua talon sisätiloihin. Näin voi käydä esimerkiksi rakennuksissa, joissa wc:n
tuuletus on hoidettu huoneistossa sijaitsevalla ns. alipaineventtiilillä. Hajupurkauksia
syntyy silloin tilanteissa, joissa viemäriputkistossa muodostuva ylipaine pääsee pur-
kautumaan alipaineventtiilin läpi.

Tuuletus suositellaan hoidettavaksi kiinteistön tuuletusputken avulla.  Tuuletusputken
läpivienti katolle ja sen suojaus tehdään tavanomaisten talotekniikan rakentamis-
määräysten mukaisesti.

6.9.2 Paineenalennus ja paineenkorotus

Vesijohtoverkoston painetaso tulee normaalisti vaihtelemaan 3 - 8 baarin välillä.
Verkostossa voi esiintyä myös paineiskuja. Kun rakennuksen vesijohdot liitetään
vesiosuuskunnan verkostoon, suositellaan tehtäväksi rakennuksen verkostossa pai-
nekoe. Kaikkiin kiinteistöihin tulee asentaa paineenalennin estämään tarpeettomat
vesivahingot kiinteistössä. Paineenalennin säädetään 3,0 - 3,2 baarin paineeseen.
Tällöin normaalit kodinkoneet toimivat moitteettomasti.
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Vanhoja kiinteistöjä liitettäessä painekokeen tekeminen ja paineenalentimen asen-
nus ovat kiinteistön vastuulla olevia asioista. Vanhoissa kiinteistöissä voidaan joutua
tekemään laajamittaisia putkiremontteja. Kiinteistön vanhojen käyttöön jäävien ve-
sijohto- ja viemäriputkien tarkastus ja tarvittaessa kunnostus on tarkoituksenmu-
kaista tehdä samanaikaisesti muita liittymätöitä tehtäessä

Liittyvän kiinteistön sijainnista ja korkeusasemasta riippuen saatetaan joutua myös
verkoston käyttöpaineen korottamiseen. Normaalisti korotus tehdään pääverkos-
tossa siten, että kiinteistölle tuleva käyttöpaine vaihtelee 3 - 8 baarin välillä. Poik-
keustapauksissa paineenkorotus voidaan tehdä kiinteistökohtaisesti.

6.9.3 Kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo

Jos kiinteistöllä tarvitaan kiinteistökohtaista jätevedenpumppaamoa, on kiinteistön
sähköpääkeskuksessa oltava ylimääräistä kytkentätilaa kahdelle sulakkeelle. Yleensä
pumput edellyttävät kolmea vaihetta.

Pumppaamon sijoittamisessa tulee ottaa huomioon käyttöhäiriön (sähkökatko, pump-
purikko) aiheuttama mahdollinen ylivuototilanne ja huoltomahdollisuus.

6.10 Rakentamisalueen ja verkoston määrittely

Yleissuunnitteluvaiheessa määritellään rakentamisalue, joka perustuu liittymishaluk-
kuuden kartoituskyselyyn. Rakentamisalueen verkostosuunnittelun tavoitteena on
toimiva ja tarkoituksenmukainen verkosto. Toiminta-alueen määrittelyä ei ole vielä
tässä vaiheessa tarvetta pohtia.

Yleissuunnitelmassa tulee tarkastella verkostojen toimintaa alkuvaiheen käyttötilan-
teessa. Tällöin minimivirtaamat ja viipymät tulee selvittää verkostoittain. Alkuvai-
heessa voi myös syntyä vajaakapasiteetista johtuvia ylimääräisiä kustannuksia.
Rakentamisalueen liittyjien määrän tulee olla riittävä, jotta
• hanke on taloudellisesti toteutuskelpoinen
• verkostojen virtaamat, painetasot ja kulutus ovat toimivuuden kannalta

riittäviä
• verkostojen käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat katettavissa kohtuullisin

maksuin.

Useissa hankkeissa minimiliittyjämääränä on pidetty viittä liittyjää kilometrillä, eli
noin 200 metriä kiinteistöä kohden, jotta verkosto olisi teknisesti ja taloudellisesti
järkevä toteuttaa. Minimiliittyjämäärään vaikuttavat erilaiset olosuhteet ja kustan-
nustasot Suomen eri osissa.

Alustava kustannusarvio lasketaan rakentamisalueen verkoston perusteella.
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7 RAHOITUS, AVUSTUKSET, TUET JA LAINAT

7.1 Kustannusarviot
Avustusten ja lainojen määrät perustuvat hankkeesta laadittuihin kustannusarvioihin.
Merkittävimmän kustannusosuuden muodostavat varsinaiset rakentamiskustannuk-
set (urakkahinta). Rahoitusmahdollisuuksia järjesteltäessä urakkahinta ei kuitenkaan
vielä ole tiedossa.

Rakennuskustannusarvion tulee perustua suunnitelma-asiakirjojen perusteella laa-
dittuun määrälaskentaan ja paikkakunnan todelliseen hintatasoon. Näin saatua kus-
tannusarviota voidaan pitää myös urakkatarjousten vertailuhintana. Toteutushintaan
tulee ottaa kustannusvarauksena 4 - 6 %:n lisä- ja muutostyövaraus. Varauksen
suuruus riippuu hankkeen luonteesta.

Muita kokonaiskustannuksiin sisältyviä kustannusosuuksia ovat mm.
• suunnittelukustannukset
• rakennusaikaiset valvontakustannukset
• työmaakokouskulut
• hallitustyöskentelyn kustannukset ja vesiosuuskunnan hallintokulut niiltä osin

kuin ne liittyvät olennaisesti tuettavaan rakentamishankkeeseen.

Lainanhoitokulut ja osuuskuntakokouksen kulut eivät ole avustuskelpoisia.

7.2 Pitkän aikavälin budjetti ja rahoitusedellytykset
Vesiosuuskuntaa perustettaessa, on selvitettävä myös osuuskunnan kannattavuutta.
Osuuskunta on yritys, jossa tarvitaan laskentatoimen ja kirjanpidon osaamista.

Vesiosuuskunnan rahoitustarpeet voidaan jakaa kolmeen elinkaaren vaiheeseen:
• rakentamisvaihe
• käyttövaihe perustamislainojen takaisinmaksuineen
• kunnostustöitä vaativa vaihe.

Rakentamisen aikana kertamenoerät ovat isoja (urakoitsijan ja materiaalitoimit-
tajien maksuerät), ja tulorahoituksen (eri maksut, avustukset, lainat) pitää kattaa
menot. Investointivaiheen jälkeen tulot ja menot tasaantuvat. Tulot muodostuvat
vesi- ja jätevesi-maksuista sekä perus- ja palvelumaksuista ja menot muuttuvista ja
kiinteistä kuluista (esim. vesi, sähkö, jätevesi, huolto, henkilöstö, toiminta, puhelin,
vakuutus, kirjanpito, valvontatutkimukset). Verkoston ikääntyessä vesiosuuskun-
nan tulee varautua kunnostuksesta syntyviin menoeriin.

Vuositasolla vesiosuuskunnalle laaditaan budjetti, jossa toiminnan tulot ja menot on
käyty läpi kirjanpidon periaatteita noudattaen.

Seuraavalla sivulla on esimerkki tulosbudjetista.
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2003 bud 2003 tot 2004 bud 2005

Toiminnan tulot
Vesimaksut 41 912 40 724 46 640 52 034
Perusmaksut 34 975 33 320 37 136 34 302
Palvelumaksut 3 000 23 455 4 400 5 000
Lainanhoitomaksun 7 530 7 352 0 0
korko-osuus
Toiminta-avustus 30 000 20 492 18 852 13 115
Espoon kaupunki

Tulot yhteensä 117 417 125 343 107 028 104 451
Toiminnan kulut

Vesi- ja jätevesimaksut -30 403 -33 786 -35 148 -39 213
Sähkö -15 000 -16 607 -9 000 -7 500
Muut ostot -12 000 -4 103 -3 500 -3 500
Huolto- ja ylläpito -6 000 -9 340 -6 000 -6 000
Palveluostot -3 000 -4 715 -3 000 -3 000
Henkilöstökulut -22 500 -19 058 -25 500 -25 500
Työterveyshuolto -151 -200 -200
Toimitilavuokrat -2 000 -1 545 -1 530 -1 530
Irtaimistokulut -298 -100 -100
Matkakulut -2 000 -838 -880 -500
Mainos- ja -252 -252 -252
myynninedistäminen
Postikulut -1 000 -783 -750 -750
Puhelinkulut -1 000 -2 168 -1 200 -700
Pankkikulut -430 -430 -430
Toimistokulut -2 000 -92 -100 -100
Vakuutukset -2 400 -2 370 -2 600 -2600
Vieraat palvelut, -553 -1 000 -1 000
Kirjanpito ja laskutus -6 480 -9 154 -4 000 -4 000
veden laatuvalvonta
Tilintarkastus -1 570 -1 570 -1 570
Kokouskulut -2 619 -200 -200
Jäsenmaksut -372 -372 -372
Liiketoiminnan muut kulut -4 000 -435 -150 -150

Toiminnan kulut yhteensä -109 783 -111 239 -97 482 -99 167
Tulos ennen poistoja ja 7 634 14 104 9 547 5 284
rahoituskuluja

Poistot -87 319 -87 319 -87 319 -87 319
Rahoituskulut -7 530 -6 803 -5 500 -4 110

Tilikauden tulos -87 215 -80 018 -83 272 -86 145
Tilikauden tulos 104 7 301 4 047 1 174
ilman poistoja



95

Rahan riittävyyttä seurataan kassabudjetilla. Kassabudjetti on normaalisti kuukau-
sittainen.

Kassabudjettiin kerätään kaikki tulevat maksut ja menot. Kun nämä ajoitetaan ta-
pahtuma-ajankohdan perusteella, saadaan tulo- ja menovirrasta selkeä käsitys. Tä-
män avulla voidaan järjestää lainan nostoajankohdat ja hoitaa avustushakemukset.
Kassabudjetista on tehtävissä myös havainnollisia graafisia esityksiä.

Seuraavassa on esimerkkikaavio tulo- ja menovirrasta hankkeen investointivaiheessa.

Osuuskuntamuotoisen vesihuoltolaitoksen tilinpäätösmallit on saatavissa CD-levyk-
keellä Vesi- ja viemärilaitosyhdistykseltä. Mallit perustuvat kirjanpitolain ja -asetuk-
sen sekä osuuskuntalain tilinpäätöstä koskevien säännösten muutoksiin.

7.3 Avustukset ja tuet
Kuntien, alueellisten ympäristökeskusten ja muiden tuenantajien ehtoja, avustus-
määriä jne. on käsitelty ensimmäisen osan luvussa 2.8.

Tuen antajat asettavat tukea antaessaan erilaisia ehtoja. Näitä ovat mm:
• suunnitelmien hyväksyttäminen ennen rakennushankkeen käynnistämistä
• rakentamisen ohjeiden ja määräysten noudattaminen
• tuen myöntäjän valvojan osallistuminen työmaakäynteihin ja työmaa-

kokouksiin
• hankintalainsäädännön mukaisen kilpailuttamisen järjestäminen
• kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman laatiminen
• tasavertaisuus ja läpinäkyvyys osuuskunnan toiminnassa (mm. liittymis-

oikeuden turvaamiseksi halukkaille, jos taloudelliset ja tekniset edellytykset
ovat olemassa).



96

7.4 Lainasopimukset
Lainasopimusten teosta vastaa yleensä osuuskunnan hallitus tai hallituksen valtuutta-
ma hallituksen jäsen. Jos kunta takaa vesiosuuskunnan lainoja, se asettaa usein edellä
esitettyjä vaatimuksia ja ehtoja

Lainapäätökset ja niihin liittyvät asiat on syytä kirjata hallituksen kokousten pöytä-
kirjoihin.

Kunnissa lainojen takauksista päättää yleensä valtuusto, jolloin päätöksenteolle on
varattava riittävästi aikaa.

8 RAKENTAMINEN
Vesiosuuskunnan hallitus (=tilaaja) vastaa kilpailutuksesta, mutta antaa yleensä käy-
tännön toteutuksen projektipäällikön tehtäväksi.

8.1 Suunnitelmien sopivuus urakkakilpailuun
Hyvä suunnitelma on
• yksiselitteinen

- on yhteneväinen kaikkien muiden suunnitelmien kanssa
- sisältää sellaiset materiaalitiedot, ettei työmaalle jää tulkinnanvaraa tai
erehtymismahdollisuutta

- sisältää riittävästi detaljipiirustuksia
- on laadittu oikeaan mittakaavaan

• toteuttamiskelpoinen
- sisältää riittävästi mittatietoja
- sisältää tarpeelliset maaperätiedot
- sisältää tiedot olemassa olevista rakenteista ja laitteista
- ottaa huomioon kaikkien rakenteiden yhteisen toimivuuden
- on vaiheittain toteutettavissa

• taloudellinen
- on koneellisesti toteutettavissa
- ei sisällä tarpeettomia erikoisratkaisuja
- osat, yhteet, laitteet, varusteet ym. ovat tavanomaisia laadukkaita
materiaaleja

- käyttöprosessit ovat testattuja ja soveltuvat kohteeseen.

8.2 Kilpailuttaminen
Kilpailuttamisen yleisiä periaatteita on käsitelty kohdassa 6.1 Hankintamenettely.
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8.2.1 Urakan rajaus

Urakka tulee rajata niin, että siitä muodostuu taloudellinen ja järkevä työkokonai-
suus. Erityisen tärkeää tämä on useammassa vaiheessa tehtävissä hankkeissa.
Rajausten tulee olla selvästi ja ristiriidattomasti esitettyjä. Rajausten tulee mahdollis-
taa rakennetun osuuden täydellinen käyttöönotto ilman väliaikaisratkaisuja ja niiden
lisäkustannuksia.

8.2.2 Urakka-ajan määrittely

Urakka-ajan määrittelyssä tulee ottaa huomioon töiden sopivuus kesä- tai talvitöiksi
tai isoissa urakoissa töiden jatkuminen vuodenajasta huolimatta. Suuret vaihtelut
työmaan vahvuudessa lisäävät kustannuksia.

Urakka-aika on valittava realistisesti, sillä se vaikuttaa
• kustannuksiin
• työn laatuun.

Urakka-aika voidaan jakaa välitavoitteisiin, kun otetaan huomioon, että
• käytetään vain todellisia välitavoitteita
• välitavoitteet palvelevat työkokonaisuutta ja työjärjestystä järkevästi.
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Putkia kaivannossa, Vesiosuuskunta Mustijoki.
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8.2.3 Tarjoajien valinta

Urakkakilpailu järjestetään avoimena tai rajoitettuna. Rajoitetussa urakkakilpailus-
sa tilaaja valitsee tarjoajat. Tarjoajien valinnassa lähtökohtana on saada työhön pää-
toiminen alan yrittäjä, jolla on tekniset ja taloudelliset edellytykset työn tekemiseksi.
Tarjoajan taloudellisen tilan tulee olla vakaa ja työn suuruuden oikeassa suhteessa
urakoitsijan mahdollisuuksiin.

Kriteereinä tarjoajien valinnassa voivat olla esimerkiksi seuraavat:
• liikevaihto puolitoistakertainen rakennushankkeen kustannusarvioon

verrattuna
• hyväksyttävä luottokelpoisuus
• yhteiskunnalliset velvoitteet hoidettu
• henkilöstöllä riittävä ammattitaito tähän hankkeeseen
• laatusuunnitelma/laatujärjestelmä.

8.2.4 Tarjousaika

Tarjousaika riippuu tarjousajankohdasta, hankkeen laajuudesta, erikoistöiden ja
hankintojen määrästä sekä urakkamuodosta. Tarjousaika vaihtelee yleensä 2 - 6
viikon välillä.

8.2.5 Tarjousten vastaanotto

Tarjous toimitetaan tilaajalle tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
Eri toimittamistapojen (posti, telekopio, henkilökohtainen tuonti) varalle on järjes-
tettävä tarjousten vastaanotto siten, että voidaan todeta, mitkä tarjoukset on jätetty
määräaikaan mennessä.

8.2.6 Tarjousten voimassaolo

Tarjousten käsittelyä varten on tarjouspyyntöön syytä sisällyttää vaatimus ajasta (vä-
hintään 90 päivää), jona tarjousten on oltava voimassa viimeisen jättöpäivän jäl-
keen.

8.2.7 Tarjousten käsittely ja vertailu

Tarjouksista avataan tai käsitellään vain ne, jotka on toimitettu tarjouspyynnössä
pyydetyllä tavalla. Tarjoukset ovat sitovia avaustilaisuuden alkamishetkestä lähtien.
Saatujen tarjousten avaustilaisuudesta tulee pitää pöytäkirjaa, vaikka tilaisuus ei oli-
sikaan julkinen.
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Hyväksymiskelpoisista tarjouksista tehdään tarjousvertailu taloudellisesti ja tekni-
sesti edullisimman tarjouksen löytämiseksi. Jos hinnan lisäksi on muita kilpailuperus-
teita, kuten laatu tai rakennusaika, on näitä käytettävä tarjousten vertailussa tarjous-
pyynnössä esitetyn mukaisesti. Periaatteena on turvata urakoitsijoiden tasapuolinen
ja yhdenvertainen kohtelu.

8.2.8 Tarjouksen hylkääminen

Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos edullisinta tarjoushintaa voidaan pitää liian
kalliina tai hylkäykseen on muita erityisiä syitä. Hylkäys ei johda tilaajan korvausvel-
vollisuuteen tarjouksen tekijöille, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa on maininta hylkää-
misperusteista ja hylkäyksen syy on todellinen.

Tarjouksen hylkäämisperusteet on määrätty hankintalaissa ja -asetuksessa. Tarjous
on hylättävä mm. seuraavista syistä:
• Yhteiskunnan asettamia velvoitteita on laiminlyöty ja/tai tarvittavat/pyydetyt

asiakirjat puuttuvat.
• Tarjouspyynnön jälkeen on ilmennyt, että tarjouksen tekijällä ei katsota

olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä työn toteuttamiseen
vaaditulla tavalla.

• Tarjouksen tekijä on menetellyt vilpillisesti tai muuten lain tai hyvän liiketavan
vastaisesti.

Radan alitus: suojaputken asennus, Kulhon vesiosuuskunta.
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• Tarjous on saapunut tarjousajan päättymisen jälkeen. Kuitenkin myöhästy-
nyt, mutta ennen tarjousten avaustilaisuutta saapunut tarjous voidaan ottaa
huomioon, jos on ilmeistä, että myöhästyminen ei johdu tarjouksen tekijästä.

• Tarjoushinta on epämääräinen, tai tarjous on muuten olennaisesti vajavainen,
virheellinen tai ei muuten vastaa tarjouspyyntöä.

• Tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei hankintaa, tarjouksen
tekijän taloudelliset edellytykset huomioon ottaen, voida tarjouksen mukai-
sesti täyttää.

8.2.9 Tarjouksen hyväksyminen ja urakkasopimus

Kun urakoitsijan tarjouksen hyväksymistä koskeva päätös on tehty, tulee se saattaa
mahdollisimman nopeasti urakoitsijan tietoon. Urakoitsijan tarjouksen hyväksymis-
tä koskeva ilmoitus merkitsee yleensä sopimuksen syntymistä.

Sopimus tehdään kahtena samansisältöisenä kappaleena joiden liiteasiakirjat vas-
taavat toisiaan ja laaditaan siten, että se vastaa liitteenä olevien asiakirjojen sisältöä.
Sopimuksessa käytetään rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisia ja muu-
toin rakennusalalla yleisesti käytettyjä käsitteistöjä.

Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on yleisten sopimusehtojen (YSE
13 §) mukainen, ellei sopimuksessa nimenomaan ole muuta sovittu.

Sopimuksen laadinnassa on erityisesti huomattava:
• yleisistä sopimusehdoista poikkeavat määräykset on syytä mainita sopimuk-

sessa
• urakoitsijan tarjouksessa antamat ehdot ja poikkeamat tarjouspyyntöön näh-

den (tilaajan hyväksymät) on mai-nittava sopimuksessa tullakseen noudate-
tuiksi

• maksuerätaulukko (urakoitsija laatii ehdotuksen) laaditaan tarjouspyynnön
mukaisin perustein niin, että se on oikeassa suhteessa työsuoritukseen ja että
maksuerät suoritetaan vain tehdystä työstä, ei tavaratoimituksista työmaalle
tai varastoon.

Jos urakoitsija kieltäytyy allekirjoittamasta tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaista
urakkasopimusta, tilaajalla on tällöin urakoitsijan kieltäytymisen perusteella oikeus
saada vahingonkorvauksena toiseksi halvimman tarjouksen välinen erotus.

8.3 Laadun valvonta

Urakoitsijan ja tilaajan välillä vallitseva myötävaikutusvelvollisuus edellyttää, että
osapuolet informoivat toisiaan urakan aikana havaitsemistaan työsuoritukseen liitty-
vistä asioista.
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Laadunvalvonta on menettelytapojen, tuotantomenetelmien, olosuhteiden, tuottei-
den ja palveluiden jatkuvaa tarkkailua ja laadunvarmennusta sekä tarkastusten tu-
losten analysointia siten, että tarkkailun ja tarkastusten tulosten nojalla voidaan jat-
kuvasti todeta, täyttääkö tuote sopimuksen vaatimukset.

Tilaajalla tulee olla pysyvät menettelytavat laadunvalvonnassa ja arvostelussa, joka
on koko urakan pituinen tapahtumaketju, ei pelkästään vastaanottoon liittyvä yksit-
täinen tapahtuma. Laadunarvostelun lähtökohtana on, että laatuvaatimukset on tar-
jouspyyntöasiakirjoissa esitetty. Vaatimusten on oltava yksiselitteiset ja selvästi mi-
tattavia.

Laadun hyväksymiselle voidaan asettaa erilaisia ehtoja. Niissä noudatetaan seuraa-
via periaatteita:
• Jos tuote täyttää vaatimukset ja tarkastusten tulokset jäävät sallittujen

poikkeamien väliin, tuote hyväksytään.
• Jos tuotteen tarkastuksen tulos ei ole hyväksyttävä

- kohtuullisella vaivalla korjattavat tuotteet korjataan
- jos poikkeama ei alenna tuotteen laatua, tuote voidaan hyväksyä
- jos tuotetta ei voida käyttää, se hylätään
- jos tuotetta voidaan käyttää, se voidaan hyväksyä käyttörajoituksin ja/tai
arvonalennuksin.

Putkikaivannon täyttö,
Tuusulan Rusutjärvi.Ka
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8.4 Kelpoisuuskirja
Rakennusprojektissa syntyy lukuisa joukko erilaisia suunnitelmia, muistioita, pöytä-
kirjoja, laskelmia ja muita kirjallisia dokumentteja. Näistä ainakin osa on syytä säi-
lyttää myös työn valmistumisen jälkeen. Tästä aineistosta koottavaa hankekohtaista
arkistoa tai kansioita kutsutaan kelpoisuuskirjaksi (=luovutuskansio, laatukansio).

Kelpoisuuskirja on vesihuoltohankkeen arkisto.

Kelpoisuuskirja koostuu useista eri aikoina, eri osapuolien (suunnittelija, tilaaja, ura-
koitsija) kokoamista tiedostoista. Sitä pidetään jatkuvasti ajan tasalla ja täydenne-
tään vesihuoltoverkostolle tehtävien kunnostustoimenpiteiden tiedoilla.

Kelpoisuuskirjan sisältö voi olla esim. seuraava:
1. Laaditut suunnitelmat

- piirustusluettelo
- laskelmat
- työkohtainen laatusuunnitelma
- erityissuunnitelmat

2. Tarkemittauspiirustukset
- viimeisin päivityssarja

3. Luvat
- käyttöoikeussopimukset
- työluvat

4. Katselmukset
- katselmuspöytäkirjat
- kolmansien osapuolten selvitykset
- luvanvaraisiin töihin liittyvät tarkastukset

5. Laatudokumentit
- tarkastus- ja mittauspöytäkirjat
- poikkeamailmoitukset ja -raportit
- yhteenveto
- jälkitarkastusaineisto

6. Muut mahdolliset dokumentit.

Kelpoisuuskirja muodostaa osaltaan perusteet työn hyväksymiselle.

8.5 Työn hyväksyminen ja vastaanottotarkastus
Sekä urakoitsijalla että tilaajalla on oikeus pyytää pidettäväksi vastaanottotarkas-
tus, kun sopimuksen tarkoittama rakennuskohde on siinä vaiheessa, että mahdolli-
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Radan alitus: suojaputken tunkkaus, Kulhon vesiosuuskunta.
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sesti kesken olevat tai vielä tekemättömät työt ehditään tehdä valmiiksi ennen vas-
taanottotarkastusta.

Vastaanottotarkastuksessa kelpoisuuskirjan tulee olla valmiina ja osapuolten tarkis-
tama. Kelpoisuuskirjalla osoitetaan, että työ on tehty suunnitelmien ja selostusten
mukaan, jolloin työ voidaan hyväksyä.

Vastaanottotarkastuksessa käsiteltävät asiat on lueteltu yleisten sopimusehtojen (YSE)
71 §:ssä. Taloudellinen loppuselvitys on, mikäli mahdollista, hyvä pitää samassa yh-
teydessä.

8.6 Vakuudet
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 98 mukaan
• urakoitsija asettaa rakennusajan vakuuden, joka on normaalisti 10 % arvon-

lisäverottomasta urakkahinnasta
• rakennusajan vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli rakennusajan
• urakoitsija asettaa takuuajan vakuuden, joka on normaalisti 2 % arvonlisä-

verottomasta urakkahinnasta
• takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli takuuajan
• takuuaika on kaksi vuotta työn vastaanotosta
• tilaajan vakuudenantovelvollisuus tulee erikseen määritellä tarjouspyyntö-

vaiheessa.
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Takuuajan vakuuden tulee kattaa myös tehdyt lisä- ja muutostyöt. Tämä tulee erik-
seen olla mainittu takuutodistuksessa.

Kun urakkaan kuuluu esim. jätevedenpuhdistamoja, vedenottamoja, vedenkäsitte-
lylaitoksia tai pumppaamoja, vakuus laitteistojen osalta voi olla yleisten sopimuseh-
tojen määrittelemää kahta vuotta pitempikin. Urakkasuoritukseen on usein tarpeen
sisällyttää myös em. rakenteiden ja laitteiden käyntiinajo ja tilaajan käyttökoulutus.
Tällöin takuuajan vakuuden tulee kattaa myös nämä velvollisuudet.

Vakuudeksi hyväksytään normaalisti joko raha- tai vakuutuslaitoksen antama oma-
velkainen takaus tai rahalaitokseen tehty rahatalletus. Panttaussitoumuksia tai talle-
tustodistuksia ei tavanomaisesti ole syytä käyttää.

Vakuudet kattavat urakoitsijan työsuorituksessa mahdollisesti syntyneet virheet (ura-
koitsijan työsuoritus ja hankkima materiaali). Vakuudet eivät kata käyttövirheitä,
tavanomaista kulumista yms.

9 KÄYTTÖÖNOTTO

9.1 Verkostojen käyttöönotto
Ennen vesiosuuskunnan viemäri- ja vesijohtoverkostojen käyttöönottoa tilaaja tar-
kastaa niiden sijainnin ja paineenkeston. Lisäksi verkoston talousveden laatu varmis-
tetaan ennen verkoston käyttöönottamista talousvesitutkimuksella.

Viemäri- ja vesijohtolinjojen laatuvaatimukset ovat Suomen Kuntaliiton julkaisun
Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT 02 mukaiset.

Ennen vesijohdon tonttiliittymän käyttöönottoa tulee
• avata kiinteistön tonttisulkuventtiili
• tarkistaa kiinteistön vesimittarin lukema
• avata vesimittariin liittyvät sulkuventtiilit
• juoksuttaa vettä käyttöpisteistä
• tarkistaa, että vesimittari toimii.

9.2 Jätevedenpumppaamon ja paineenkorotusaseman
asennustarkastus ja käynnistäminen

Ennen jätevedenpumppaamon ja paineenkorotusaseman käyttöönottoa vesiosuus-
kunnan on syytä tarkastaa niiden asennus ja valvoa niiden käynnistämistä. Osan 3
liitteenä 10 on ohjeelliset listat tarkastettavista kohteista.



105

9.2.1 Käytön ja huollon koulutus

Urakkaan tulee kuulua käytön ja huollon koulutus. Käytön ja huollon koulutukseen
tulee varata riittävästi aikaa. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää vesiosuuskun-
nan käyttöhenkilöstö rakennettavan laitoksen (laitteen) toimintaan siten, että se pys-
tyy itsenäisesti käyttämään prosessia ja siihen liittyviä laitteita erilaisissa käyttö- ja
häiriötilanteissa, tuntee laitoksen rakenteet ja laitteet sekä laitoksen toimintaan liitty-
vät huolto-, korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteet sekä laitoksen toimintaan liittyvät
käyttöturvallisuusasiat ja ympäristövaikutukset.

Koulutukseen sisältyy mm. seuraavaa:
• yleinen prosessikoulutus (ennen prosessin käyttöönottoa)
• laitoskoulutus, joka sisältää laitoksen osaprosessit, niiden laitteet ja rakenteet

ja laitoksen operoinnin erilaisissa käyttö- ja häiriötilanteissa sekä sen, miten
laitoksen toimintaa seurataan

• huolto-, korjaus- ja kunnossapitokoulutus
• laitoksen käyttö- ja turvallisuuskoulutus
• prosessin käynnistys ja käyttö käsiohjauksella
• käynnistykset ja pysäytykset, automaattiset toiminnat
• varo- ja käytönsuojauslaitteiden toiminta
• huoltojen suoritustapa ja  -ajat
• laitoksen ohitukset ja käyttötoimenpiteet häiriö- ja hälytystilanteissa.

Viemärikaivo ja venttiilikaran jatkovarsi, Tuusulan Rusutjärv.i
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Koulutus suoritetaan kurssimuotoisena urakoitsijan laatiman opastusohjelman mu-
kaan. Suomenkielinen koulutusmateriaali jaetaan osanottajille koulutuskansioissa,
joissa on sisällysluettelo koko koulutuskokonaisuudesta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla terveydensuojelulain muutos, jonka
tarkoituksena on sisällyttää lakiin määräys talousvettä toimittavan laitoksen veden
laadusta vastaavan työntekijän pätevyysvaatimuksista.

9.3 Vesimittarin asennus ja lukeminen

Vesimittarin mitoittaa ja asentaa yleensä vesiosuuskunta, ellei toisin sovita. Vesimit-
tari asennetaan, mikäli mahdollista, välittömästi perusmuurin sisäpuolella olevaan
huonetilaan, kohtaan, jossa tonttivesijohto tulee rakennuksen sisään.

Vesimittarin tilantarve määräytyy Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 mu-
kaisesti.
Ennen veden kytkemistä kiinteistöön tarkistetaan, että
• vesimittari on asennettu lämmitettävään tilaan
• vesimittarin tilassa on lattiakaivo
• vesimittari on asennettu yleensä vaakasuoraan
• vesimittari on helposti luettavissa, ei saa asentaa esim. alakaappiin
• vesimittarin takaisku- ja sulkuventtiilit ovat paikoillaan
• käytetyt materiaalit ja tarvikkeet ovat tarkoitukseen sopivia.

Tuettu kaivanto,
Tuusulan Rusutjärvellä.
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Kun vesiosuuskunnan edustaja tulee avaamaan talon kiinteistösulun, hänen on sa-
malla luettava vesimittari ja kirjattava ylös vesimittarin numero sekä sinetöitävä vesi-
mittari.

9.4 Kiinteistön omistajien neuvonta
Vesiosuuskunnan tulee huolehtia liittyjien riittävästä neuvonnasta ja käytön opastuk-
sesta, kun kiinteistöä liitetään vesihuoltoverkostoihin.

Kun kiinteistö liittyy vesijohtoverkkoon, tulee liittyjälle tiedottaa
• verkoston käyttöpaineesta ja sen vaihteluväleistä (normaalisti 3 - 8 baaria)
• kiinteistön sisäisen verkon (uuden tai olemassa olevan) tarkastamisesta

painekokein
• suosituksesta asentaa paineenalennin.

Vesiosuuskunta voi antaa luvan liittyä vain jätevesiviemäriin. Tällöin vesimittari tulee
asentaa kiinteistön kaivosta tulevaan vesijohtoon jätevesimaksun määrittelemiseksi.

Kun kiinteistökohtaista pumppaamoa asennetaan ja otetaan käyttöön, tulee liittyjäl-
le toimittaa
• yleisohje järjestelmän toiminnasta
• pumppaamon ja sen laitteiden selkeä käyttöohje

- ohjeesta tulee selvitä tavanomaiset ongelmatapaukset, jotka liittyjä voi
ratkaista itse

- ohjeesta tulee selvitä ne ongelmatapaukset, joihin tarvitaan alan
ammattilaista

• vesihuoltolaitoksen edustajien ja toimihenkilöiden yhteystiedot
• hälytysnumero(t), jo(i)sta saa aina apua tai jo(i)sta sitä voidaan edelleen

järjestää
• selvitys ongelmien hoidon vastuuperiaatteista (miten ongelman hoito etenee,

kuka huolehtii, että sovitut työt tulevat taloudellisesti ja nopeasti tehdyksi,
kuka toteaa, että korjaus on oikein tehty)

• ohjeellinen arvio tavanomaisten ongelmatilanteiden hoidon kestosta
• tarkastuslista tavanomaisista kiinteistöön liittyvistä asioista, jotka tulee

selvittää, kun liitytään verkostoon (vanhojen laitteiden käyttö, painetasot,
tuulettuminen, työlupa-asiat).

Viemäriin kuuluu vain likavettä. Viemäriin saa johtaa
• astian- ja pyykinpesuvesiä
• peseytymisessä käytettyjä vesiä
• wc:n huuhteluvesiä.

Viemäriin eivät kuulu
• bensiini, tärpätti, liuottimet, öljyt, emäkset ja hapot
• maalit, liimat, lääkkeet
• kahvinporot, hiekka, kissanhiekka, kukkamulta
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• paperipyyhkeet, sanomalehdet, terveyssiteet, vaipat, pikkuhousunsuojat
• hammasharjat, muovipussit
• ruoantähteet, perunan- ja hedelmänkuoret, rasvat
• pumpulipuikot, tupakantumpit, kondomit.

Viemäriin kuulumattomista aineksista nimenomaan kiinteistökohtaiselle pumppaa-
molle ovat erittäin haitallisia liuottavat ja syövyttävät aineet ja esineet ja materiaalit,
jotka voivat juuttua pumppuun sekä hiekka ja multa, jotka aiheuttavat kulumista.
Muut ainekset aiheuttavat ongelmia jäteveden puhdistusprosessissa ja/tai viemäri-
verkoston putkissa. Vian aiheuttama keskeytys tuottaa aina vaivaa ja tilapäistoimia.

10 TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTELY

10.1 Yleistä
Vesiosuuskunnan tulee tehdä kunnalle esitys osuuskunnan toiminta-alueeksi jos lai-
toksen koko ylittää vesihuoltolaitokselle asetetun alarajan (50 asukasta tai 10 m3/
vrk vettä tai jätevettä). Uusille perustettaville laitoksille toiminta-alue hyväksytään
vasta sitten, kun alueen verkosto on rakennettu ja tiedetään verkostoon liittyneet tai
liittyvät kiinteistöt. Toiminta-alueen laajuudesta ja sen tuomista velvoitteista on kui-
tenkin tärkeää keskustella jo hanketta käynnistettäessä. Toiminta-aluetta voidaan
laajentaa verkoston laajenemisen myötä.

Putkikaivannon täytön tiivistystä,
Vesiosuuskunta Mustijoki.

H
an

na
 Y

li-
To

lp
pa



109

Vesiosuuskunnan verkosto voi ulottua hyväksyttyä toiminta-aluetta laajemmalle alu-
eelle. Tätä laajennusaluetta voidaan kutsua palvelualueeksi, jolla sijaitsee kiinteistö-
jä, jotka haluavat liittyä verkostoon ja näin käyttää vesiosuuskunnan palveluita. Toi-
minta-alueen ulkopuolisella palvelualueella ei ole vesihuoltolain mukaista liittymis-
velvollisuutta. Liittyminen tulee halukkaille kuitenkin sallia, jos taloudelliset ja tekni-
set edellytykset siihen ovat olemassa.

10.2 Neuvottelu toiminta-alueesta kunnan kanssa

Vesiosuuskunnan hallituksen tai sen valitseman edustajan on hyvä ottaa yhteyttä
kuntaan ja etenkin ympäristönsuojeluviranomaisiin, jotta eri osapuolille syntyisi yh-
tenevä näkemys esityksestä vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi.

On myös mahdollista esittää vain osaa vesiosuuskunnan verkostosta toiminta-alu-
eeksi, koska vesiosuuskunta voi tarjota palveluitaan myös toiminta-alueen ulkopuo-
lelle.

Neuvotteluja käytäessä on hyvä muistaa, että vesiosuuskunta on palveluita tuottava
laitos. Vain viranomaisilla on oikeus määrätä käyttämään keskitettyä vesihuoltoa.

10.3 Esitys toiminta-alueeksi
Esityksen toiminta-alueeksi tekee vesiosuuskunta. Sen tekee kunta siinä tapaukses-
sa, jos vesiosuuskunta ei sitä tee. Esityksessä tulee pyrkiä yhtenäiseen aluekokonai-
suuteen ja se on rajattava niin, että siihen sisällytetään rakennettujen kiinteistöjen
lisäksi ainakin lähivuosien todennäköinen uudisrakentamisalue.

Toiminta-alue-esitystä tehtäessä on asioita tarkasteltava myös vesiosuuskunnan ta-
loudellisten edellytysten näkökulmasta (esim. verkoston lähivuosina tapahtuva laajen-
tuminen). Vesiosuuskunnan tulee pystyä tuottamaan vesihuoltopalvelut niin, että asi-
akkailta perittävät maksut pysyvät kohtuullisina.

10.4 Hyväksyminen
Vesihuoltolain mukaisesti toiminta-alueen vesiosuuskunnalle hyväksyy kunta, pää-
töksen tekee tavallisesti kunnanvaltuusto.

Ennen toiminta-alueen hyväksymistä on vesiosuuskunnalla mahdollisuus ottaa kan-
taa kunnan tekemään päätösesitykseen, mm toiminta-alueen rajausta koskien. Kunta
pyytää myös lausunnot valvontaviranomaisilta, eli alueelliselta ympäristökeskukselta
sekä kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Ennen hyväk-
symispäätöstä kunta varaa myös alueen kiinteistönomistajille ja haltijoille tilaisuuden
tulla kuulluiksi.
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Vesiosuuskunnan toiminta-alue ei ole sidottu kuntarajoihin, eikä laki estä toimimista
usean kunnan alueella. Joskus onkin tarkoituksenmukaista ja järkevää ylittää kunta-
rajat. Näissä tapauksissa kukin kunta hyväksyy alueellaan sijaitsevan vesiosuuskun-
nan toiminta-alueen osan.

Toiminta-alueen hyväksymispäätöksestä voivat valittaa valvontaviranomaiset ja asi-
anosaiset eli vesiosuuskunta ja kiinteistöjen omistajat ja haltijat. Vesiosuuskunnan
valitusperusteena voi esimerkiksi olla, että päätöstä tehtäessä sen taloudellisia toi-
mintaedellytyksiä ei ole otettu huomioon.

10.5 Velvollisuudet ja oikeudet toiminta-alueella
Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueen tulee kattaa kaikki alueet, joilla kiinteistöjen
liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen tai ve-
sihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan mää-
rän tai laadun vuoksi.

Toiminta-alueella vesiosuuskunnalla on huolehtimisvelvollisuus vesihuollosta. Kiin-
teistöillä taas on toiminta-alueella velvollisuus liittyä laitoksen verkostoon ja vastaa-
vasti vesiosuuskunnalla on velvollisuus sallia kiinteistön liittyminen.  Liittämisvelvolli-
suudesta kiinteistö voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Työmaan viimeistelyä, Kulhon vesiosuuskunta.
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OSA 2
Liite 5

LIITTYMISSOPIMUS

S O P I M U S
kiinteistön liittymisestä
vesi- ja viemärilaitokseen

1. Vesi- ja viemärilaitoksen nimi

____________________________________________________________

2. Liittyjä

Nimi ________________________________________________________

Puhelin/sähköposti ____________________________________________

Laskutusosoite________________________________________________

____________________________________________________________

3. Kiinteistö

Tilan nimi ja RN:o______________________________________________

Kylä_______________________________

Rakennustyyppi_______________________________________________

Kiinteistön osoite______________________________________________

Kiinteistön omistaja____________________________________________

4. Sopimus koskee

Jäsentä numero _______  Jätevettä          Puhdasta vettä

5. Maksut

Liittymismaksu _________ euroa

Maksusuunnitelma:____________________________________________
____________________________________________________________

Liittyjä maksaa vesiosuuskunnan toimittamista palveluista kulloinkin voimassa
olevan taksan mukaiset maksut.
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Lisäksi kiinteistölle kohdistuvat vesiosuuskunnan määräämät piste-
jyvitysperusteiset lainanhoitomaksut sekä sääntöjen mukaiset muut mah-
dolliset maksut ja velvoitteet.

Liittyjä noudattaa vesihuoltolakia ja osuuskuntalakia.

6. Muut sovitut asiat

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. Sopimuksen allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta

LIITTYJÄ HYVÄKSYY ALLEKIRJOITUKSELLAAN MYÖS
VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

Paikka ja aika  ________________________________

____/____ 200____

Liittyjä

_____________________________________________

Vesiosuuskunnan edustaja

_____________________________________________
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OSA 2
Liite 6

JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

JOHDONOMISTAJAT

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

MAANOMISTAJA

Nimi_____________________________________________

Osoite____________________________________________

Pankkiyhteys ______________________________________

Tilan nimi ja rekisterinumero __________________________

 RN:o ______________

Kunta ____________________________________________

Kylä______________________________________________

Yllä mainitut johdonomistajat ja maanomistaja ovat tehneet keskenään
seuraavan sopimuksen vesi- ja viemärijohdon sekä valokaapelin
suunnittelua, rakentamista ja pitämistä sekä tästä aiheutuvien korvausten
maksamista varten.

Mikäli johtoalueelle sijoitetaan muiden (sähkölaitos, puhelinlaitos) kuin
yllämainittujen johdonomistajien johtoja ja laitteita, niin siitä neuvotellaan
erikseen maanomistajan kanssa sekä tehdään kirjallinen suostumus
asiaan.

1§ Johdonomistajilla on oikeus, ottaen kuitenkin mahdollisuuksien
mukaan huomioon maanomistajan toivomukset, suunnitella, rakentaa
ja pitää ko. johdot siihen liittyvine kaivoineen, tuuletusputkineen,
merkkipaaluineen ja sähköistystarpeineen edellä mainitun tilan
alueella liitteenä olevan kartan mukaisesti seuraavin oikeuksin:
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1. Rakennustöiden aikana

a) työalueen leveys on metsäalueella 8 m peltoalueella 12 m.
Urakoitsija ja maanomistaja voivat keskenään sopia
muunlaisista työalueleveyksistä.

b)  johdonomistajalla on oikeus tehdä rakentamisvaiheessa
edellä mainitun johdon suunniteltuihin paikkoihin
nähden pieniä muutoksia.

c) johdonomistajalla on oikeus poistaa rakentamistyön
edellyttämältä alueelta kaikki puut,
pensaat ja oksat. Pihapiiriin istutettuja puita ja pensaita on
mahdollisuuksien mukaan suojeltava.

d)  johdonomistajalla on oikeus tehdä johdon
rakentamistöiden edellyttämät toimenpiteet työalueella
kuitenkin niin, että pelto- ja puutarha-alueella
ruokamultakerros kuoritaan sivuun ja levitetään kaivutöiden
päätyttyä takaisin paikalleen.

2. Rakennustöiden päätyttyä yllä mainittua tilaa jää rasittamaan johdon
päällä 3 metrin leveällä alueella (johtoalue) pysyvä käytön rajoitus.
Johdonomistaja on oikeutettu tekemään johdon kunnostus-,
tarkastus- ym. töitä tarpeen mukaan. Kyseisten töiden yhteydessä
aiheutetut menetykset korvataan ilman maanomistajan eri
vaatimusta.

Johtoalueeseen kohdistuvat käyttörajoitukset merkitsevät, että
a)  johtoalueelle ei saa pystyttää rakennusta.
b)  johdon omistaja on oikeutettu tarvittaessa poistamaan

kasvuston johtoalueelta johdon rakentamisen jälkeen
c) maanomistaja on velvollinen ilmoittamaan johtoalueelle

kohdistuvista ojitustöistä ennen töiden aloittamista.
d) räjähdysaineiden käyttämisestä 30 metriä lähempänä

johtoa on maanomistaja velvollinen ilmoittamaan johdon
omistajalle ennen ko. töiden aloittamista.

e) johtoalueen käyttäminen kulkuun raskaammilla
kulkuneuvoilla kuin mitä maa- ja metsätaloustöissä
tavanomaisesti käytetään, on ilman johdonomistajan lupaa
kielletty. Tämä on kuitenkin velvollinen osoittamaan ja
tarvittaessa rakentamaan maanomistajan rakennustöiden
aikana esittämät johdon ylityskohdat.

f) tonttialueella käytönrajoitukseen sisältyy oikeus ilman eri
sopimusta kulkea johdon huolto- ja korjaustöitä tehtäessä
tontin kulkutietä. Kulkutiet on käytön jälkeen saatettava
entiseen kuntoon.

2 § Johtoalueella on sallittu mm. pellon viljely, karjan laiduntaminen, karjan
laiduntamiseen tarvittavan aidan rakentaminen, normaali maa- ja
metsätalousliikenne sekä pensaiden ja marjojen kasvattaminen.



115

3 § Kaikki puut, pensaat ja oksat, jotka työalueelta poistetaan, jäävät
maanomistajan omaisuudeksi.

4 § Johdon omistaja on velvollinen maanomistajan/vuokraoikeuden
haltijan pyynnöstä korvauksetta näyttämään johdon tarkan sijainnin
maastossa sekä antamaan johdon suojelemista koskevat ohjeet.

5 § Johdon (ns. runkojohto, joka hyödyttää vähintään yhtä muuta liittyjää)
suunnittelusta, rakentamisesta ja pitämisestä kiinteistölle aiheutuvat
menetysten korvaukset määritetään maahan kaivettavia johtoja
koskevissa suosituksissa esitetyillä perusteilla seuraavasti:
Korvaus käytönrajoitushaitasta (A): MTK, SLC ja Kunta-liitto,
Suositussopimus maahan kaivettavista johdoista.

Muut korvaukset (B): Maanmittauslaitos,
Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa.

Pelkästään omalle kiinteistölle tulevalle johdolle (tontti-johdolle) ei
makseta käytönrajoitushaittakorvausta, eikä myöskään muita
korvauksia.

Korvaukset maksetaan seuraavasti:

Korvaus käytönrajoitushaitasta

- puutarha- ja tonttialue ______ m x 2,10 euroa

 __________euroa

- peltoalue _______ m x 0,76 euroa

__________ euroa

- metsäalue _______ m x 0,17 euroa

___________euroa

Käytönrajoitushaitta yhteensä__________ euroa

Muut korvaukset

- puutarha- ja tonttialueella ______ euroa

- peltoalueella ________________ euroa

- metsäalueella_______________  euroa



116

Kertakorvauksena kohdista A ja B yhteensä

            ______________ euroa

Osa korvauksista voidaan sopimuksen tekohetkellä jättää vielä auki
myöhempää tarkempaa määrittämistä varten.

Korvaukset maksetaan kuuden (6) kuukauden kuluessa kyseisen
linjaosuuden valmistumisesta. Mikäli korvausta ei suoriteta
määräajassa, maksaa johdon omistaja ylimenevältä ajalta korkolain
mukaisen koron.

Mikäli myöhemmin ilmenee sellaisia haittoja tai vahinkoja, joita
sopimuksen laatimishetkellä korvauksia määritettäessä ei ole otettu
huomioon, on maanomistajalla tällaisen menetyksen ilmaannuttua
oikeus lisäkorvaukseen.

Johdon käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteiden yhteydessä tarvittavien
johtoalueen ulkopuolisten alueiden käytöstä tehdään sopimukset ja
aiheutuneista vahingoista maksetaan korvaukset kussakin
tapauksessa erikseen.

6 § Tämä sopimus ja maksetut korvaukset sitovat kiinteistön myöhempää
omistajaa tai haltijaa.

Allekirjoittanut maanomistaja on velvollinen sisällyttämään tätä
koskevan ehdon luovutussopimukseen.

7 § Johdon omistajalla on oikeus hakea rasitetoimitusta tämän
sopimuksen perusteella.

8 § Tämä sopimus tulee voimaan heti, kun se on allekirjoitettu ja se on
voimassa siihen saakka kunnes johto poistetaan käytöstä.

Sopimusta on tehty yhtäpitävät kappaleet kummallekin osapuolelle.

Paikka ja aika __________________________________

___/___ 2005

__________________________________

Maanomistaja
__________________________________

Johdonomistajien edustaja

Liitteenä suunnitelmakartta
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VESISTÖNALITUSLUPAHAKEMUS

Vesiosuuskunta Mustijoki     LUPAHAKEMUS
Ojankulmantie 182
04660 NUMMINEN                 22.2.2005

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto
PL 115
00231 HELSINKI

LUPAHAKEMUS VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE
MUSTIJOEN ALI SEKÄ RAKENTAMISEN ALOITTAMISLUPA ENNEN
VARSINAISEN LUVAN VOIMAAN TULOA

YLEISTÄ

Vesiosuuskunta Mustijoki rakentaa vesihuoltolinjoja Etelä-Mäntsälän ja
Pohjois-Pornaisten alueella vuosina 2004 – 2008. Rakennettavat
vesihuoltolinjat tullaan liittämään Pornaisten kunnan vesihuolto-verkostoon.

Osuuskunta hakee lupaa vesihuoltolinjan rakentamiselle Mustijoen
Ali-Nummisten kylässä, Mäntsälän kunnassa.

Alituskohta on esitetty kartalla liitteessä 1. Vesihuoltoverkoston
rakennussuunnitelma on esitetty liitteessä 2. Alitus tehdään PEH-10
muoviputkia käyttäen, jolloin putket painotetaan käyttämällä teräspainoja
liitteenä olevan suunnitelmaselostuksen mukaisesti.

VESIALUE

Mustijoki virtaa pääasiassa Mäntsälän, Pornaisten ja Porvoon läpi.
Vesistöalueen pinta-ala on kaiken kaikkiaan noin 783 km2, josta järvien
osuus on noin 1,5 %. Joen vesi on savisameaa. Haja-kuormituksen vuoksi
ravinnepitoisuudet ovat suhteellisen suuria. Mustijoki on noin 70 km pitkä.
Joen alkulähteet ovat Oitissa ja Järvelässä. Mäntsälän kohdalla joki
tunnetaan nimellä Mäntsälänjoki. Mustijoki laskee mereen Porvoossa
kaupungin länsipuolella. Joen valuma-alueesta on peltoa 27 %.

Vesialuetta on tarkemmin esitelty suunnitelmaselostuksessa.
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HANKKEEN KUVAUS JA VAIKUTUS

Vesiosuuskunta Mustijoki rakentaa vesihuoltoverkostoja kaiken kaikkiaan
noin 100 km. Vesihuoltolinjat palvelevat noin 500 nykyistä haja-
asutusalueen kiinteistöä. Verkostoihin on lisäksi mahdollista liittää lisää
noin 300 alueelle myöhemmin rakennettavaa kiinteistöä.

Vesihuoltolinjojen rakentaminen on välttämätöntä, jotta jatkossa alueen
asukkaille saadaan hyvälaatuista talousvettä ja kiinteistöiltä tulevat
jätevedet tullaan käsittelemään asiamukaisesti. Alueen asukkaat pyrkivät
edesauttamaan Pornaisten kunnan jätevesien johtamista jatkossa
käsiteltäväksi Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle, jotta
Mustijoen vedenlaatu paranisi ja jokea voitaisiin hyödyntää jatkossa
virkistyskäytössä.

Keskitetty viemäröinti parantaa osaltaan Mustijoen tilaa pitkällä aika-
välillä, koska tällöin suurin osa alueen jätevesistä johdetaan käsiteltäväksi
toisaalla.

VESIHUOLTOHANKKEEN KUULEMINEN

Vesiosuuskunta on pitänyt alueellaan useita kokouksia liittyen vesihuollon
rakentamiseen. Jokaisen vesihuoltoverkostoon liittyvän kiinteistön kanssa
tehdään liittymissopimukset ja samassa yhteydessä sovitaan tulevan
verkoston linjauksesta kiinteistöllä. Kiinteistöiltä, jotka eivät liity
vesihuoltoverkostoon, haetaan luvat rakentamista varten.

Ranta-alueiden maanomistajatiedot on esitetty liitteessä 3. Maanomistajat
ja rekisterinumerot on esitetty kartalla liitteessä 4. Kalastuskunnan
kuuleminen on esitetty liitteessä 5.

SUUNNITELMASELOSTUS

Lupahakemuksen liitteenä on erillinen suunnitelmaselostus, jonka
mukaisesti työ toteutetaan.

RAKENTAMISEN ALOITTAMISLUPA ENNEN VARSINAISEN LUVAN
VOIMAAN TULOA

Samassa yhteydessä rakentamisluvan kanssa vesiosuuskunta
Mustijoki hakee lupaa rakentamisen aloittamiselle ennen varsinaisen
luvan voimaan tuloa.
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LISÄTIEDOT

Lisätietoja vesiosuuskunnassa antaa projektipäällikkö Matti Peisa,
puhelin xxx xxx xxxx tai e-mail matti.peisa@xx.xxxx.fi.

VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOKI

____________________ ____________________
Tenho Vilander Matti Peisa
Puheenjohtaja Projektipäällikkö

LIITTEET
1. Yleiskartta alitettavista kohdista
2. Suunnitelmapiirustukset ja suunnitelmaselostus
3. Ranta-alueiden maanomistajaluettelo
4. Karttaote, rekisterinumerot
5. Kalastuskunnan kuuleminen
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