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Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunnan
verkosto merkitty sinisellä
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Veden vuosikulutus 
• Vuosikulutuksen  

normaalitaso on
9 500…10 000 m3/a

• Tällä hetkellä 
vesimittari lähettää 
puhelimeen 
hälytyksen, mikäli 
kulutus poikkeaa 
odotetusta

- Tuntikulutus max ja 
min

- Vuorokausikulutus

• Mahdollista saada 
kulutusmittaus monta 
kertaa minuutissa.
=> vuodot löytyvät    

helposti

Veden vuosikulutus 1.5.2018 saakka
Pohjois-Kangasalan VHOK

m3
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Toimintasuunnitelma 2018, 1
• Talous pidetään tasapainossa ja budjetti hieman ylijäämäisenä

- Poistoja ei pyritä kattamaan vesimaksuilla tai käyttömaksuilla. Perusmaksu 
ennallaan 150 ja 50 €/a.

• Rakentaminen
- Yksittäisiä liittymiä jo rakennetuille alueille, 2..3 kpl
- Verkoston laajentamiseen mielenkiintoa Lossinrannasta Siitaman suuntaan, 3..5 

kiinteistöä
- Nykyiset osakkaat eivät osallistu verkoston laajennuksen maksamiseen 
- Jo rakennettujen liittymien käyttöön ottoja 2..3 kpl, viemäriin liittymisiä 2…5 kpl 

uuden vesihuoltolain takia (alle 100 m rannasta olevat kiinteistöt)

• Varautumissuunnitelma, liittyy uuteen vesihuoltolakiin
- Pohjasuunnitelma tehty Kangasalan osuuskuntien yhteistyönä, 
- pidettävä ajan tasalla ja toimitettava pelastus- ja valvontaviranomaisille ja kunnalle

• Veden laatuseuranta
- Kangasalan kaupunki haki näytteen 15.5.2017
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Toimintasuunnitelma 2018, 2

• Huolto
- Viemärikaivojen pesu ja vesimittareiden luku niissä kiinteistöissä, joita ei 

pesty viimeksi
- Verkoston paineasiat, paineen mittaus ja paineenkorotusaseman toiminta
- Osuuskunnan verkoston linjan, venttiilien ja kiinteistökaivojen tarkemittaus 

puuttuvilta osin
- Tien varren sulkuventtiilien merkintä ja rikkoontuneiden korjaus
- Verkoston huuhtelu

• Vikapäivystys, verkoston toiminnan ja veden laadun varmistaminen
- Tommy Oesch hoitaa vikapäivystyksen

• Kartat
- Sähköiset kartat ladattavissa nettisivuilta. Verkostojen täydennystietojen ja 

kiinteistökaivojen merkintä kartoille.
• Osuuskunnan toiminta-alueen määrittely

- Luonnos olemassa.
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Vuosimaksu ja veden hinta 2018

Perusmaksu per vuosi 
• Käyttöön otetut liittymät 150,00

- Jos käyttöönotto 1.6. jälkeen 80,00
• Ei-käyttöön otetut liittymät 50,00

Vesi- ja perusmaksut 2018
Hallitus päätti marraskuussa 2017 pitää vuoden 2018 maksut ennallaan.
• Vesi 2,22 € sis alv 24%
• Jätevesi 3,47 € sis alv 24%
• Yhteensä 5,69 € sis alv 24%
Esimerkkikäyttö 
Vakituinen asuja 2..3 hlöä

100 m3/a  = 569 € + 150 € = 719 €/a =  60 €/kk
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Esimerkki vesimittarin etänäytöstä
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Suomessa hinnat vaihtelevat tutkituissa 4,57 ja 9,59 €/m3 välillä. 
Meidän hintamme vuonna 2017 ja 2018 on keskiarvon yläpuolella (n.+25%), kun huomioidaan vesimaksu ja perusmaksu. 
Meillä keskiarvo on n.7.30 €/m3.  Vähän vettä käyttävillä hinta on korkeampi kuin paljon käyttävillä.

Lähde: Suomen vesilaitosyhdistys, YLE 10.10.2017
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Suomen vesilaitosyhdistys



Liittymän hinta
Jälkiliittymä jo rakennetuilla osuuksilla 2017
• Hinta per liittymä viemäripumppukaivon kanssa  16 300  euroa
• ilman pumppukaivoa 13 800  euroa 
• hinta sidottu maarakennuskustannusindeksiin elokuu 2008, 

Uudet verkostohaarat
• Hinta määräytyy rakentamisen kustannusten ja edellisten liittymähintojen 

perusteella
• Viime vuosina hinta ilman pumppukaivoa ollut 11 500 euroa

Lisäksi kunnan perimä liittymismaksu 
kesäasuntoliittymästä 250 € ja 
vakiasuntoliittymästä  350 € per talous

Osuuskunnalla on mahdollisuus lainoittaa muutaman liittymän hankinta summalla 
hinta miinus 1000 € (= ennakkomaksu), laina-aika 6 vuotta (->2024), korko 2,8 %
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Vesiosuuskuntien toimintaedellytysten 
parantaminen

Kangasalan vesiosuuskunnat ovat ehdottaneet Kangasalan 
kaupungille, että se/Kangasalan Vesi ottaisi hoitoonsa 
osuuskuntien verkostot ja hoitaisi laskutuksen. 

- Asia ei edennyt viime syksyn yhteisellä kirjelmöinnillä, mutta 
edelleen vireillä.

- Vesilaitoksille, myös osuuskunnille tulee jatkuvasti uusia 
vaatimuksia veden laadun ja puhtauden sekä erilaisten valmiuksien 
suhteen, joihin osuuskuntien resursseilla on vaikea vastata.

Toinen oleellinen parannus olisi veden myynti tukkuhinnalla 
osuuskunnille

- Osuuskunnille syntyisi mahdollisuus investoida laitteidensa ja 
verkostonsa uusimiseen, kuten kunnallisilla laitoksilla on.
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Muistettavia asioita

• Seuraava mittarilukema tarvitaan elo-syyskuun vaihteessa 
• Vesilaskuissa ja vikapäivystyksissä yhteyshenkilö on Tommy Oesch

• Puhelin 040 7471417
• Sähköpostilla: laskutus@gmail.com tai  tommyoesch@gmail.com

• Sähköpostiosoitteet ja yhteystiedot ajan tasalle
- Ilmoita tämän tilaisuuden jälkeen tai sähköpostilla: evapalotie@gmail.com

• Osuuskunnan nettiosoite    
• pohjois-kangasalanvesiosuuskunta@yhdistysavain.fi

• Sulje tonttiventtiilit ja vesiposti pitkien poissaolojen / talven ajaksi
- Jäätymistilanteessa vältät isot vuodot ja vesilaskut
- -vesimittari on arka jäätymiselle, lasi rikkoontuu ja vuoto alkaa
- Muista avata käyttöön otettaessa
- Iso jakoavain on yleensä hyvä työkalu, jossain tapauksessa se ei kuitenkaan käy
- Älä kierrä liian tiukkaan kiinni tai auki
- Vesiposti saattaa jäätyä yöpakkasissakin, kierrä kunnolla kiinni, niin se tyhjenee

• Ilmoita mahdollisista vuotohavainnoista 
• Ilmoita käyttöönotoista
• Ilmoita yhteystietojen ja omistusten muuttumisista
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Vesiosuuskuntatoiminta on vapaaehtoista ja 
talkootyötä kaikkien osakkaiden ja ympäristön hyväksi.

Osuuskunta ei pyri tuottamaan voittoa, hinnat kattavat kulut. 
Pääperiaate on, että hinnat ovat kaikille samat.
Liittymää haluavien on oltava itse aktiivisia.
Hyvä talousvesi ja jätevesistä huolehtiminen ovat tärkeitä kaikille.

Uusi jätevesiasetus: ranta- ja pohjavesialueilla jätevesijärjestelmän pitää 
täyttää uudet vaatimukset 31.10.2019 mennessä 
Liittyjille => mikäli osuuskunnan vesiliittymä on käytössä, ota viemäriliittymä 
käyttöön, mikäli sitä ei vielä ole otettu ja kiinteistö on alle 100 metrin päässä 
vesistöstä 

Kiitokset mielenkiinnosta
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