
Kirjala Vattenandelslag 
i ett nötskal

VAD FÖR NÅGOT?



Allting har sin början någonstans…

Efter ett par möten för allmänheten fick vi styrelsen grundad och sedan startade vi med
informeringen. På bilden har vi Jukka Heinonen till vänster och Keijo Grönroos som håller på med att
sätta upp en av våra utetavlor i höstsolens värme. Den sneda bilden har Rainer Jansson tagit.
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Vad är ett vattenandelslag?

Ett vattenandelslag sköter om samfundets vattenförsörjning. Det är också

ett företag som bedriver ekonomisk verksamhet. I Finland har vi cirka 1 500 

vattenandelslag. De första bildades i början av det förra seklet.

Ett vattenandelslag ägs och bedrivs av dess medlemmar. Det är frågan om

ekonomisk verksamhet i förmån för dess medlemmar.

Vattenandelslagen erbjuder för sina medlemmar grundtjänster som regleras av flera lagar och förordningar.

De viktigaste av dem är Lagen om vattentjänster 119/2001, Lagen om ändring av densamma 681/2014, Lagen om

andelslag 421/2013, Förordningen om hushållsvatten 461/2000, Förordningen om ändring av den 442/2014.

Ett vattenandelslag bygger sina nätverk och opererar på fastighetsägarnas marker. Ett vattenandelslag 

bör följa Markanvändnings- och bygglagen 132/1999. 

Verksamheten bör skötas professionellt. Vattenandelslagets styrelse och dess ledamöter ansvarar för 

att nätverket byggs ordentligt, för att hushållsvattnet fyller kvalitetskraven, för att avfallsvattnet leds och

behandlas på ett ändamålsenligt sätt samt för att andelslagets ekonomi hålls i skick. Jfr. Vesiosuuskunnat.fi 
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Vad erbjuder då Kirjala vattenandelslag?

Kirjala Vattenandelslag erbjuder vatten; klart och kvalitativt vatten så mycket som envar behöver. 
Vattnet är grundvatten som kommer från Virttaankangas. Kvaliteten kontrolleras ständigt.

Därutöver erbjuder vi avfallstjänster. Vi för bort all slags avfallsvatten. Människorna kan glömma
arbetsamma tömningar av torrtoaletter. Vår jourtjänst fungerar ifall någon skulle ha behov av 
den.

Ljuskabeltjänsten är troligtvis det tredje benet vi står på. När vi låter gräva diken så är det i allas 
intresse att man installerar samtidigt alla ledningar, avlopp och kablar som kan behövas i något
skede.

Människorna får bestämma vad de vill ha och i vilket skede.
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Vad betyder kirva?

KIRVA är en förkortning av 

KIRjala VAttenandelslag. 

Kirva kan du läsa om bl. a. 

på våra hemsidor. 

Se www.kirva.fi. 

Diskussioner kan vi går på

info.kirva.fi. Fråga gärna,

så svarar vi.
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Varför har vi valt dessa tjänster?

Tjänsterna styrs av människornas behov och av lagstiftningen:

Det största behovet gäller troligtvis rent vatten i tillräckliga mängder. 
◦ Målsättningen med Vattentjänslagen är att garantera en sådan vatteförsörjning att människorna får till acceptabla kostnader tillräckligt med

hälsosamt och klanderfritt hushållsvatten

◦ samt att dräneringen fungerar väl ur hälso- och miljösynpunkt.

◦ Vattenandelslaget gör avtal med Pargas vattenverk som i sin tur skaffar vattnet av Turun Seudun Vesi Oy. 

Behovet att ta vara på miljön ökar. De krav som lagen ställer på oss kan vi smärtfritt fylla genom
Kirva.
◦ Avsikten med miljöskyddslagen är bl.a. att bekämpa miljöförstöringen och att minska utsläpp samt att motverka miljöskador.

◦ Även i Kirjala bör behandlingen avloppsvattnen på standområdena skötas enligt lagen redan detta år (2019). 

Behovet att använda Internettjänster ökar också kraftigt, inte minst i sommarbostäder och på
landsbygden.
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Starka argument

Vattnets kvalitet är utomodentligt och vattnet tar aldrig slut.

Med att bli medlem fyller man miljöskyddslagens krav för 
behandlingen av avloppsvatten. Kraven gäller redan nu på
strandområden och på övriga områden i det skede man ansöker om
bygglov.

Miljön ljublar, reningsresultatet är enastående och man blir av med
Luktproblem.

Avbetalning är ett alternativ.

Mervärdesskatt behöver man inte betala inom ramen för ett 
andelslag.

Systemet är bekymmerslöst då man inte behöver reparera eller byta
något.

Allt fungerar smidigt och jourtjänsten finns till hands.

Ja, ljuskabeln är också en möjlighet; filmer, serier, fotbolls VM och
Wimbledon samt de ungas spel på nätet.
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Ett par ord om kostnaderna

Medlemsavgiften är 500 euro.  Den är en del av projektets totalkostnader då projektet blir
förverkligat. Ifall projektet inte skulle förverkligas av en eller annan orsak så delas de 
återstående medlen mellan de som har betalat avgiften. Dessa medel använder vi till att skaffa
nya medlemmar, till hemsidorna, till utetavlorna och eventuellt till annan marknadsföring.

Anslutningsavgiften har vi bedömt vara 12 000 – 14 000 euro. Med den avgiften
installeras linjerna ända fram till pumpstationen vid fastigheten. Arbetena mellan
pumpstationen och byggnaden ingår inte i denna kostnad men de är vanligtvis kring 500 
euro per fastighet. Projektet kan förverkligas också stegvis, då bygger man först ett 
sådant område där det finns tillräckligt medlemmar. Rom blev inte heller färdigt på en 
gång.

Man kan jämföra kostnaderna med Pargas stads anslutningsavgift till vatten- och
avfallssystemet som är 10 000 euro. Med denna summa får man linjerna till tomtens
gräns varpå fastighetsägaren betalar samtliga kostnader på tomten själv. Då är vi ungefär
i samma kostnader.

Kirva erbjuder också ett avbetalningsalternativ till anslutningsavgiften.
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Hur sköter man Kirva?

Vår målsättning är att sköta Kirva så bra som möjligt.

Vi har våra förordningar på två språk som PRS har godkänt. 

Vi har en styrelse som består av nio stiftande medlemmar. Vi håller möte vanligtvis en gång i 
månaden då vi behandlar de ärenden som finns på agendan, vi för bok över besluten. Protokollet
godkänner vi på följande möte. Därtill har vi en verksamhetsgranskare och en suppleant.   

Kostnaderna håller vi så låga som möjligt. Vi har en styrelsemedlem som sköter penningtrafiken
och så har vi en bokföringsbyrå som sköter bokföringen, boksluten och skattedeklarationerna. 
Informationen flyter väl och raporteringen är i skick.

Styrelsens ordförande utvecklar och leder verksamheten. Han betjänar Kirjalaborna gärna på två
språk.

Vi har utnämnt personer som svarar för medlemsregistret, ekonomin, marknadsföringen och
hemsidorna. Utomstående hjälp anlitar vi endast om läget så kräver. 
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Hur bjuder vi ut våra tjänster?

Hemsidorna utvecklas ständigt, se www.kirva.fi

Utetavlor har vi 7 stycken. 

Att skicka post är rätt dyrt, men vid behov kan det hända att det skramlar till i postlådan.

Informationsblad kan vi dela ut själva. 

Behovsanalyser inte heller uteslutna.

Mun till mun metoden är viktig för oss. Om varje medlem får en granne med i verksamheten så
fördubblas antalet. Om han eller hon får två med sig så tredubblas den glada skaran! Vi hoppas
att var och en orkar tala med sina grannar också om detta. Av erfarenhet vet vi att en del 
människor kommer med senare, kanske när barnen och barnbarnen börjar ta upp ämnet. 
Välkomna när som helst.
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Kirjala mellan barken och stammen!

Pargas vattentjänst bygger och sköter om vattenledningarna och avloppen inom detaljplane-
området i centrum. Där är fungerande vattentjänster och ljuskablar en självklarhet.

Kirjala är inte detaljplanerat område och staden har inte för                                                           
avsikt att ändra på detta. Därför är ett vattenandelslag vårt
enda alternativ att få fungerande vattentjänster till Kirjala ön.                                                          
Bra så!

Solen skiner om det är en sådan dag. Andra saker får vi ta
själv hand om. Det gör vi.
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LPS-skruvpumpar och – stationer levererar

SKT Suomi Oy    Östra Strandgatan 60, 20810 Turku, 

tel. 020 735 3430, info@sktsuomi.fi  

FÖR VÅRA RENA VATTEN
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