
Kirjala Vattenandelslag 
pähkinänkuoressa

MIKÄ IHMEEN VESIOSUUSKUNTA?



Kaikki alkaa jostakin…

Parin yleisötilaisuuden jälkeen saatiin hallitus perustettua ja sitten tiedotus aloitettua. Kuvassa Jukka 
Heinonen vasemmalla ja Keijo Grönroos pystyttävät yhtä ulkotaulua syysauringon paisteessa. Vinon kuvan 
on ottanut Rainer Jansson.
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Mikä on vesiosuuskunta?

Vesiosuuskunta olette te, hyvät jäsenet. Kyseessä on vesihuoltolaitos, joka 
huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta.

Vesiosuuskunta on myös liiketaloudellista toimintaa harjoittava yritys. Niitä on
Suomessa noin 1 500 kappaletta, ensimmäiset viime vuosisadan alkupuolelta.

Vesiosuuskunnan omistavat ja sitä hallitsevat vesiosuuskunnan jäsenet.
Osuuskunta harjoittaa toiminnallaan taloudellista toimintaa jäsentensä hyväksi.

Vesiosuuskuntatoiminta on jäsenille peruspalveluja tuottavaa toimintaa, jota säätelevät useat lait ja asetukset. 
Tärkeimpiä niistä ovat: Vesihuoltolaki 119/2001, Laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014, 
Osuuskuntalaki 421/2013, Talousvesiasetus 461/2000, Asetus talousvesiasetuksen muuttamisesta 442/2014

Vesiosuuskunta rakennuttaa ja operoi verkostojaan kiinteistönomistajien mailla. Vesiosuuskuntaa velvoittaa
myös maankäytön osalta: Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

Toiminnan tulee olla ammattimaista. Vesiosuuskunnan hallituksella ja toimihenkilöillä on vastuu verkoston
rakentamisesta, laatuvaatimukset täyttävän talousveden toimittamisesta, asianmukaisesta jätevesien
johtamisesta ja käsittelystä sekä laitoksen taloudellisesta toiminnasta. Katso: Vesiosuuskunnat.fi
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140681
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130421
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000461
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140442
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132


Mitä kirjala vattenandelslag tarjoaa?

Kirjala Vattenandelslag tarjoaa vettä; kirkasta, hyvälaatuista vettä niin paljon kuin kukin tarvitsee. Vesi on 
pohjavettä ja se tulee Virttaankankaalta. Veden laatua seurataan jatkuvasti.

Lisäksi tarjoamme viemäripalveluja. Kuljetamme pois kaikenlaiset jätevedet. Asukkaat voivat unohtaa 
kuivakäymälän vaivalloiset tyhjennykset ja muut vähemmän miellyttävät puuhat. Päivystys pelaa, jos sitä 
johonkin tarvitaan. 

Kolmanneksi tukijalaksi tulee todennäköisesti valokuitupalvelu. Kun ojaa kaivetaan on kaikkien etu, että 
siihen asennetaan kaikki mahdollisesti tarvittavat johdot, viemärit ja kaapelit samalla kertaa. Asukas sitten 
päättää, mitä hän haluaa ja missä vaiheessa. 
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Mitä kirva tarkoittaa?

KIRVA on lyhenne sanoista 

KIRjala VAttenandelslag, 

eli Kirjalan Vesiosuuskunta. 

Kirva näkyy mm. kotisivujen 

osoitteessa www.kirva.fi. 

Keskusteluja varten on

info.kirva.fi. Kysykää,

me vastaamme.
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http://www.kirva.fi/


Miksi nämä palvelut?

Palveluja ohjaa asukkaiden tarpeet ja lainsäädäntö:

Asukkaiden suurin tarve kohdistuu todennäköisesti puhtaaseen veteen ja sen riittävyyteen – kallein 
aarteemme. 
• Vesihuoltolainkin tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveellistä ja 

muutoinkin moitteetonta talousvettä

• sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.

• Vesiosuuskunta tekee sopimuksen Paraisten vesilaitoksen kanssa, joka vuorostaan hankkii veden Turun Seudun Vesi Oy:ltä. 

Ympäristönsuojelun tarve kasvaa. Lain vaatimukset voidaan vaivattomasti täyttää Kirvan kautta. 
• Ympäristösuojelulain tarkoituksena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä poistaa 

pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja. Kirjalassakin tulee ranta-alueilla jäteveden käsittely olla lainmukaisesti 
hoidettu ja tänä vuonna (2019).

Nettipalvelujen tarve kasvaa myös voimakkaasti, ei vähiten mökkiympäristössä.
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Vahvat argumentit

Veden laatu on erinomainen ja se ei lopu koskaan.

Liittymällä saa ympäristönsuojelulain jätevesiasetuksen käsittelyvaatimukset
täytettyä. Tämä koskee rantoja jo nyt  ja muita alueita siinä vaiheessa kun 
haetaan rakennuslupia. 

Ympäristö tykkää, pudistustulos on erinomainen ja hajuhaitoista pääsee eroon.

Osamaksu on yksi vaihtoehto.

Arvonlisäveroja ei tarvitse maksaa, kun toimitaan osuuskuntana.

Järjestelmä on huoleton, kun ei tarvitse itse korjata eikä vaihtaa mitään.

Järjestelmä on toimintavarma ja päivystys pelaa.

Niin, ja valokuitukin on mahdollista; filmit, sarjat, jalkapallon MM:t ja 
Wimbledon sekä nuorten nettipelit. 
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Pari sanaa kustannuksista

Jäsenmaksu on 500 euroa. Se on osa hankkeen kokonaissummasta, jos hanke 
toteutuu. Jos hanke ei toteudu syystä tai toisesta, niin jäljellä olevat varat jaetaan 
liittymismaksun maksaneiden kesken. Näitä varoja käytetään jäsenhankintaan, kuten 
kotisivuihin, ulkotauluihin ja mahdolliseen muuhun markkinointiin. 

Liittymismaksu on arviolta 12 000 – 14 000 euroa. Sillä rahalla linjat saadaan 
kiinteistön viereen pumppaamolle asti. Pumppaamon ja rakennuksen väliset työt 
eivät sisälly hintaan, mutta nämä kustannukset jäävät useimmiten 500 euroon 
kiinteistöä kohti. Hanke voidaan toteuttaa myös porrastetusti, eli rakennetaan 
sellainen alue ensin, jossa jäseniä on riittävästi. ”Ei Roomaakaan …”

Vertailukohtana voidaan mainita, että Paraisten kaupungin liittymismaksut vesi- ja 
viemäriverkostoon on 10 000 euroa. Tällä hinnalla linjat ovat kiinteistön rajalla ja 
kiinteistön omistaja maksaa kaikki tonttityöt itse, jolloin ollaan samoissa 
kustannuksissa.  

Kirva tarjoaa osamaksuvaihtoehtoa liittymämaksuihin.
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Miten Kirvaa hoidetaan?

Tavoitteenamme on hoitaa Kirvaa mahdollisimman hyvin. 

Hallinnosta voidaan sanoa, että meillä on PRH:n hyväksymät säännöt kahdella kielellä. Meillä on 
hallitus, jossa on yhdeksän perustajajäsentä. Kokoonnumme yleensä kerran kuukaudessa, 
käsittelemme esityslistan mukaiset asiat ja laadimme pöytäkirjan, joka allekirjoitetaan 
seuraavassa kokouksessa. Lisäksi meillä on toiminnantarkastaja ja varatarkastaja.

Talouden ohjenuorana on pitää kustannukset minimissään. Taloudesta vastaava henkilö valvoo 
rahaliikennettä ja hänellä on apunaan tilitoimisto, joka hoitaa kirjanpidon, tilinpäätökset ja 
veroilmoitukset. Tieto kulkee ja raportointi pelaa.

Hallituksen puheenjohtaja kehittää ja johtaa toimintaa.  Hän palvelee mielellään kahdella kielellä. 
Vastuuhenkilöitä on hoitamassa jäsenrekistereitä, taloutta, markkinointia ja kotisivuja. 
Ulkopuolista apua käytämme vain, jos tilanne sitä vaatii.
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Miten palveluja tarjotaan?

Kotisivuja ylläpidetään jatkuvasti, katso www.kirva.fi

Ulkotauluja on 7 kappaletta 

Postitukset tulevat kalliiksi, mutta tarpeen tullen postiluukku voi kolahtaa

Tiedotteita voimme jakaa itse postiluukkuihin 

Puhelinhaastattelutkin ovat mahdollisia 

Ihmisten väliset kontaktit. Jos jokainen jäsen saa yhden naapurin mukaan, määrä kaksikertaistuu 
ja jos hän saa kaksi uutta jäsentä liittymään, niin se kolminkertaistuu… Jaksakaa puhua hyvän 
asian puolesta. Kokemuksesta tiedämme senkin, että toiset tulevat mukaan vasta myöhemmin.
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Kirjala puun ja kuoren välissä

Paraisten kaupungin vesihuoltolaitos huolehtii vesijohdon ja jätevesiviemärin rakentamisesta 
keskustan kaava-alueille. Kaava-alueilla toimiva vesihuolto ja valokuitumahdollisuus ovat 
itsestään selvyyksiä. 

Kirjala ei sijaitse kaava-alueella eikä se ole kaupungin                                                 
kaavoitussuunnitelmissa. Siksi ainoa vaihtoehto saada                                                           
vesihuolto Kirjalan saarelle on vesiosuuskunta.                                                                              
Onneksi meillä on se vaihtoehto! 

Meillä paistaa aurinko, jos on sellainen päivä.                                                                              
Muut asiat hoidamme itse kuntoon. Hoidetaan,                                                                                 
ei se sen kummempaa ole.
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LPS-ruuvipumput ja -pumppaamot toimittaa

SKT Suomi Oy        Itäinen Rantakatu 60, 20810 Turku, 

puh. 020 735 3430, info@sktsuomi.fi  

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA
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