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Vesiosuuskunnan uusi hallitus 

 

Vesiosuuskunnan uusi hallitus on järjestäytynyt 28.5.2013 pitämässään kokouksessa seuraavasti:  

 

Puheenjohtaja Markku Pietilä  

Varapuheenjohtaja Esko Auvinen 

Sihteeri Risto Peltola 

 

Jäsenet 

Hans Brummer 

Anu Kuusela 

Juhani Rouvali 

 

Vesiosuuskunnan ansioitunut entinen puheenjohtaja Paavo Norlamo jatkaa hallituksen 

neuvonantajana. 

 

Vesiosuuskunnan tilanne 2013 

 

Vesiosuuskunnan hallitus pyrki alunperin tekemään suunnitelmansa perustuen ratkaisuun, jossa 

vesihuoltomme tukeutuisi Nurmijärven kunnalliseen verkostoon. Lukuisten vaiheiden jälkeen kävi 

selväksi, ettei taloudellisia edellytyksiä ratkaisun toteuttamisen olisi. Valitettavasti kuntaraja 

muodostui henkiseksi esteeksi toteutuksen hinnoittelulle. Liitymien hinta nousi niin korkeaksi, että 

toteuttaminen olisi käynyt mahdottomaksi.  

 

Tilanteen selvittyä alettiin valmistella suunnitelmaa, jossa kylälle olisi rakennettu oma keskitetty 

puhdistamo ja vedenottamo. Julkisen tuen saamiseksi suuunnitelmalle tarvittiin jälleen päivitys 

Vihdin kunnan vesihuollon kehittämisohjelmaan. Tällä hetkellä ko. suunnitelmapäivitys on vasta 

lausuntokierrosella ja Vihdin kunnan ympäristölautakunta on ottanut siihen kielteisen kannan.  

Näyttääkin siltä, että tällaisessa muodossa ei hanke voi toteutua, koska lupamenettelystä tulee 

vaikea ja erilaiset valitusmahdollisuudet venyttävät toteuttamista. 

 

Alkukeväästä saakka on hallitus valmistellut suunnitelmaa, joka perustuu vesiosuuskunnan 

operoimiin, hajautettujen puhdistamoiden ratkaisuun ja mahdollisiin yhteiskaivoihin. Näissä 



yksiköissä on asukasvasteluku alle 100 henkeä ja kaivojen vedenotton määrä jää alle 

vedenottamoille rajaksi säädetyn 250m3 / vrk. Tälläisessä laajuudessa toteutetut järjestelmät 

edellyttävät vain toimenpidelupaa, jolloin raskas ympäristölupamenettely ja siihen liittyvät 

mahdolliset valituskierrokset jäävät pois. 

 

Valokuituverkko 

 

Samanaikaisesti on Vesiosuuskunnan hallitus valmistellut valokuituverkon toteuttamista samaan 

kaivantoon viemäri- ja vesiverkoston kanssa. Sadan Megan hankkeen myöntämällä tuella on 

teetetty jo suunnitelma, joka kattaa pääosan kylän alueen saattamisesta valokuituverkkoon. 

Suunnittelu on tehty tietokonepohjaisella järjestelmällä ja se integroidaan vesi- ja viemäriverkoston 

suunnitelman kanssa.  

 

Jatkosuunnitelmat 

 

Vesiosuuskunta aikoo toteuttaa ensimmäisen ns. hajautetun järjestelmän pilotti projektin vuoden 

2014 aikana siten, että se kattaisi Koulunummentien ja kyläkeskuksen (koulu, Nummitupa), 

Pyyniementien, Pyyniemenkujan, sekä näiden liitännäisalueilla sijaitsevien kiinteistöjen osalta 

viemäröinnin, puhtaan veden ja kuituliitymän. Tällä alueella on Vihtijärven suurin pysyvän 

asumisen keskittymä ja kiinteistöjen tiheys mahdollistaa kustannustehokkaan verkoston 

rakentamisen.  

 

Tarjouspyyntöihin tarvittava suunnittelu pyritään aloittamaan syyskuussa ja varsinainen 

rakentaminen keväällä 2014.  

 

Tämän pilottiprojektin tarkat kustannusarviot ovat selvillä vuoden 2013 aikana, jolloin selviää 

lopullinen liittymän hinta. Sitovat liittymäsopimukset alueella tehdään alkuvuodesta 2014. 

 

Pilottiprojektin alueella oleville kiinteistönomistajille järjestetään erillinen tiedotustilaisuus 

esisuunnitelman ja kustannusarvion valmistuttua.  

 

Tästä pilottiprojektista saatujen kokemusten ja kustannustiedon perusteella on mahdollista arvioida 

tarkemmin ko. järjestelmän soveltuvuutta ja monistamista kylän muihin osiin.  

 

Järjestelmien rakentamisessa otetaan huomioon aina mahdollisuus niiden verkostojen 

hyödyntämiseen myös siinä tapauksessa, että tulevaisuudessa syntyisi ratkaisuja, joissa Vihtijärvi 

liitettäisiin johonkin kunnalliseen vesiverkostoon. 

 

Julkinen rahoitus 

 

Hankkeiden julkisen rahoituksen saamisen edellytyksenä on, että ne toteutetaan ja hallinnoidaan 

vesiosuuskunnan toimesta, vaikkakin järjestelmät ovat itsenäisiä. Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, 

missä laajudessa hankkeisiin saadaan julkista tukea tai lainoitusta. Alustavissa arvioissa Ely 

keskuksen tuki voi olla n.15 -30 % hankkeen kuluista. Kunnan avustus voi olla tietyillä 

edellytyksillä jopa 15 % ja mahdollisille lainoille voidaan saada kunnan takaus.  

 

Kaiken julkisen rahoituksen edellytys on kuitenkin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman 

päivittäminen vastaamaan nykyisiä suunnitelmia. Valitettavasti se on vielä, kuten aiemmin todettiin, 

vasta lausuntokierroksella. 

 



Jätevesiasioiden ratkaisut nyt 

 

Vanhojen kiinteistöjen omistajien ei nyt kannata tehdä hätiköityjä investointiratkaisuja 

kiinteistökohtaisissa jätevesiasioissa. Aikaa ratkaisujen tekoon on vuoteen 2017 asti. Vihtijärvellä 

on vesiosuuskunta ja jos kiinteistösi on osuuskunnan jäsen, ei sinänsä tarvitse tehdä mitään 

ratkaisuja vielä.  

 

Jos jätevesiasia on kiinteistössäsi ajankohtainen, kannattaa olla yhteydessä Vihtijärven 

vesiosuuskunnan hallituksen jäseniin. Pyrimme antamaan realistisen kuvan mitä kannattaa tehdä, 

tässäkin suhteellisen epävarmassa tilanteessa. Saatat ehkä välttyä turhalta investoinnilta. 

 

Keskustelumahdollisuus 

Vihtijärven vesiosuuskunnan hallituksen jäsenet ovat valmiita keskustelemaan kanssasi 

vesihuoltoasioissa. Yhteydenotto on mahdollista tehdä helpoiten kylän kotisivujen kautta 

www.vihtijarvi.fi/vesiosuuskunta/ota yhteyttä. Hallituksen jäsenet ovat tavoitettavissa myös 

puhelimitse.  

 

Markku Pietilä 0500 455 156 

Risto Peltola  050 3860 363 

Esko Auvinen 0500 501 278 

Hans Brummer 0400 317 082 

Anu Kuusela  0400 483 640 

Juhani Rouvali 0400 555 118 

 

 

 

Ystävällisin terveisin,  

Vihtijärven vesiosuuskunnan hallitus 

http://www.vihtijarvi.fi/vesiosuuskunta/otayhteyttä

