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Vesihuoltolaitosten sekä vesi- ja viemäriosuuskunti en toiminta-alueiden ajan tasalle 
saattaminen  
 
168/P101508/2010, 72/P111501/2010 
 
TELA 01.09.2010 § 94 
  Vesihuoltolain 5 §:ssä on asetettu kunnalle yleinen velvollisuus 

kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. 
Kehittämisellä tarkoitetaan vesihuollon palvelujen tarpeen ja 
saatavuuden seuraamista, tavoitteiden asettamista palvelujen 
parantamiselle sekä tarvittavien toimenpiteiden yleistä suunnittelua 
koko kunnan alueella. Kehittämisvastuustaan kunta huolehtii 
erityisesti laatimalla ja pitämällä ajan tasalla alueensa kattavat 
vesihuollon kehittämissuunnitelmat. 

 Suunnitelman ajan tasalla pitämisen kautta kunnan tulisi myös 
seurata suunnitelman toteutumista ja tarvittaesa tarkistaa 
suunnitelmaa. 

 
 Ääneskosken osalta on lähdetty siitä, että kehittämissuunnitelman 

päivittäminen suoritetaan siten, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 
sen vuoden 2013 loppuun mennessä. 

 
 Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet 

sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Toiminta-alueiden 
tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liitäminen vesihuoltolaitoksen 
vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon 
kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan 
määrän tai laadun vuoksi. Edelleen yhdyskuntajätevesistä annetun 
valtioneuvoston asetuksen (888/2006) 3 § edellyttää taajamien 
sisällyttämistä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 
jätevesiviemäriverkoston piiriin. 

 
 Vesihuoltopalveluiden kehittäminen yhdyskuntakehitystä vastaavasti 

edellyttää ennakoivaa näkökulmaa. Suunnitelmassa tulisi osoittaa 
alueet, jotka kunta aikoo sisällyttää vesihuoltolaitosten toiminta-
alueisiin.  

 
 Arvioitaessa ennakoivasti kunnan järjestämisvelvollisuuden 

alueellista ulottuvuutta sekä vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden 
tarkistamistarpeita ympäristönsuojelulliselta ja terveydelliseltä 
kannalta on syytä harkita erityisesti, millä alueilla 
talousjätevesiasetuksen vaatimukset on tarpeen täyttää 
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vesihuoltolaitosten viemäriverkostoja laajentamalla. 
Viemäriverkostojen rakentamistarvetta arvioitaessa on 
ympäristönsuojelullisten näkökohtien lisäksi syytä huomioida 
tekniset ja taloudelliset edellytykset verkostojen koko elinkaaren 
mitassa. 

 
 Laissa vesihuollon tukemisesta (686/2004) säädetään 

vesihuoltotoimenpiteiden tukemisen edellytyksistä. Lain 4 §:n 
mukaan vesihuoltotoimenpiteitä varten on laadittava suunnitelma, 
jossa on otettu huomioon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma. 
Valtion tukea myönnetään ensisijaisesti kehittämissuunnitelmaan 
sisällytetyille hankkeille. Keski- Suomen ELY on asettanut lisäksi jo 
tänä vuonna tuen ehdoksi, että hakemusta vastaavan toiminta-
alueen määrittämisprosessi on oltava käynnissä ennen 
rakennustöiden aloittamista. Näihin hankkeisiin liittyvä toiminta-
alueiden tarkistaminen on näin ollen tarpeen aloittaa viipymättä.  

 Keski-Suomen ELY- keskuksen kanssa on sovittu, että Äänekosken 
osalta vesihuoltolaitoksen ja vesi-ja viemäriosuuskuntien toiminta-
alueiden laajennukset ja muutokset vahvistetaan 31.3.2011 
mennessä. Vahvistaminen koskee vesihuoltolaitosten lisäksi ainakin 
laajenevia vesi- ja viemäriosuuskuntia. 

 
 Vesihuoltolaitoksen ja vesi-ja viemäriosuuskuntien olisi syytä aloittaa 

toiminta-alueiden laajentamis- muutossuunnitelmien laatiminen 
mahdollisimman pian kuitenkin siten, että suunnitelmat toimitetaan 
tekniselle lautakunnalle vuoden 2010 loppuun mennessä. 

 
 Toiminta-alueiden määrittelyssä tulisi kiinnittää huomiota liitettävien 

kiinteistöjen etäisyyteen runkovesi- ja jätevesijohdosta. Toiminta-
alueiden rakentaminen olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan 
aikatauluttaa eri vuosille. Erityisesti pyydetään huomioimaan laaditut 
kylien osayleiskaavat toiminta-alueita määritettäessä. 

 
 Suunnitelmien karttaesityksissä yhteyshenkilönä toimii 

suunnitteluinsinööri Jukka Karppinen. 
 
  (valmistelija tekninen johtaja Jarmo Latvala, puh 020 632 3340) 
 
Teknisen johtajan ehdotus:  
 
 Tekninen lautakunta pyytää vesihuoltolaitoksia ja vesi- ja 

viemäriosuuskuntia esittämään suunnitelmat toiminta-alueiden 
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laajennuksista ja muutoksista vuoteen 2020 saakka siten, että 
suunnitelmat luovutetaan tekniselle lautakunnalle vuoden 2010 
loppuun mennessä jatkokäsittelyä varten. 

  
Päätös: Hyväksyttiin.  
  
  - - - - - 
 
 
TELA 02.03.2011 § 21 
  Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet on toimitettu teknisen 

lautakunnan käsittelyä varten Kalaniemin vesiosuuskuntaa 
lukuunottamatta, joka valmistelee myös viemäriverkoston 
rakentamista alueelleen (kartalla vesijohtoverkoston entinen 
aluerajaus). Kuten aikaisemmin on todettu, kunnan tulee kehittää 
vesihuoltoa suunnitelmallisesti tarpeen mukaan. Kaavoituksella 
luodaan tarpeet vesihuollon kehittämiseen, eikä päinvastoin. 

 
 Ennen toiminta-aluepäätösten tekoa on pyydettävä lausunto 

ympäristölautakunnalta ja ELY-keskukselta sekä alueen kiinteistöjen 
omistajille ja haltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. 
Lausunto on syytä pyytää myös Ääneseudun Energia Oy:ltä, koska 
se toimittaa puhtaan veden lähes jokaiselle laitokselle sekä myöskin 
vastaanottaa syntyvät jätevedet. Saatujen lausuntojen ja 
kuulemisten jälkeen toiminta-alueet saatetaan kaupunginhallituksen 
ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn. 

 
 Ehdotukset koskevat vesijohtoverkostoa ja viemäriverkostoa, 

hulevesiverkostolle ei ole laadittu omaa toiminta-aluetta. 
 
 Toiminta-alueita hyväksyttäessä on huomioitava, että laitos kykenee 

taloudellisesti ja asianmukaisesti hoitamaan vesihuollon alueellaan. 
Vesihuoltolaissa liittyjänä on kiinteistö, joten sen mukaan toiminta-
alueet olisi hyvä rajata kiinteistörajoja pitkin. Rakentamiselle olisi 
hyvä olla tavoitteellinen aikataulu tulevaa rakentamista varten. 
Vanhoja toiminta-aluerajauksia voidaan supistaa tai muuttaa 
tilanteen niin vaatiessa. Toiminta-alueella on voimassa vesihuoltolaki 
liittämisvelvoitteineen ja liittymisoikeuksineen. Alueella ei sovelleta 
ns. hajavesialueiden jätevesiasetusta. Kiinteistön liittymisvelvollisuus 
verkostoon määräytyy rakentamisen mukaan, ei tavoitteellisen 
aikataulun mukaisesti. Käsiteltäessä liittymisvelvollisuudesta 
vapauttamista, asiaa käsitellään kiinteistön kannalta esim 
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taloudellisuutta ja tarvetta selvitettäessä (ei henkilön).  
 
 Vesihuoltolaitosten toiminta-aluehdotukset on yhdistetty 

oheismateriaalina olevalle kartalle. Vesihuoltolaitosten yksittäisiin 
toiminta-aluekarttoihin voi tutustua teknisessä toimessa.  

 
 Kovalan, Pakokankaan, Ruotinkylän ja Kalaniemen 

vesiosuuskuntien toiminta-alueet koskevat vain vesijohtoa. 
Parantala-Honkolan, Mämmen, Hirvaskylän, Koiviston, Räihän, 
Niskalan, Riihivuoren, Sumiaisten pohjoiskylän ja Suolahden-
Sumiasten vesiosuuskuntien sekä Ääneseudun Energia Oy:n 
toiminta-alueet sisältävät veden ja viemäröinnin. Liimattalan 
viemäriosuuskunnan toiminta-alue sisältää jätevesiviemäröinnin. 

 
 Mämmen, Hirvaskylän ja Sumiaisten Pohjoiskylän ja Liimattalan 

toiminta-alue on 100 m runkolinjasta. Muiden laitosten toiminta-
alueet on esitettu aluerajauksina. 

  
 Omia vedenottamoita on Kalaniemen, Kovalan ja Ruotinkylän 

vesiosuuskunnilla. Toiset osuuskunnat ostavat vetensä Ääneseudun 
Energialta, jonka vedenottamot sijaitsevat Äänekoskella, 
Suolahdessa, Sumiaisissa ja Konginkankaalla. 

 
 Jätevesipuhdistamoita ei osuuskunnilla ole, vaan jätevedet ohjataan 

Ääneseudun Energia Oy:n puhdistamoille Suolahteen, Äänekoskelle 
ja Konginkankaalle. 

 
 (valmistelu suunnitteluinsinööri Jukka Karppinen p. 020 632 3422 ja tekninen 

johtaja Jarmo Latvala p. 020 632 3340) 
  
Teknisen johtajan ehdotus:   
 
 Tekninen lautakunta päättää pyytää toiminta-alue-ehdotuksista 

lausunnot ympäristölautakunnalta, Ääneseudun Energia Oy:ltä ja 
ELY-keskukselta sekä asettaa ehdotukset nähtäville kiinteistöjen 
omistajien ja haltijoiden kuulemista varten 10-31.3.2011 väliseksi 
ajaksi. 

  
Käsittely: Puheenjohtaja esitti esityslistan asioiden käsittelyjärjestyksen 

muuttamista siten, että tämä asia käsitellään esityslistan 
ensimmäisenä varsinaisena asiana. Lautakunta hyväksyi 
yksimielisesti puheenjohtajan esityksen käsittelyjärjestyksen 
muuttamisesta. 
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Päätös: Hyväksyttiin.  
  
  - - - - - 
 
 Ympäristötarkastaja Unto Huttunen selosti asiaa lautakunnalle ja 

poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 17.55. 
 
 Kalle Niskanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 

17.28. 
 
 - - - 
 
 
TELA 13.04.2011 § 33 
 Toiminta-alue ehdotukset ovat olleet nähtävillä 10-31.3.2011 

teknisessä toimessa sekä kaupungin nettisivuilla. Aiheesta pidettiin 
yleisötilaisuus 24.3, jossa vesihuoltolaista ja siihen liittyvästä 
toiminta-alueista olivat kertomassa kaupungin ympäristötarkastaja ja 
ELY-keskuksen vesihuoltoinsinööri. Vesiosuuskuntien edustajat 
kertoivat omista näkökohdistaan. Paikalla oli yli 70 asiasta 
kiinnostunutta henkilöä. 

 
 Toiminta-alue ehdotuksista ovat lausunnon antaneet ELY-keskus ja 

ympäristölautakunta.  
 
 Muistutuksia tai muutosehdotuksia on tullut kaikkiaan 17 kpl, joista 

12 kpl koskee Suolahti - Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alue-
ehdotusta. Mämmen ja Sumiaisten pohjoiskylän vesiosuuskunnan 
ehdotuksiin tuli kumpaankin yksi muistutus. Lisäksi yksi muistutus 
koskee kaikkia toiminta-alueita, jossa pyydetään, että ehdotukset 
tulee hylätä tarpeettomana tai palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. 

 
 Kaksi muistutusta koskee toiminta-alueiden laajentamista 

viemäreiden osalta Paatelan alueella sekä Pakokangas/Kovala 
alueella. 

 
 ELY-Keskus kertoo lausunnossaan, että toiminta-alue-ehdotukset on 

tehty pääosin asiantuntevasti ja niissä on otettu huomioon melko 
hyvin alueiden kaavoitustilanne. Jonkun vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueeseen tulisi liittää Myllyrinteen asuntoalue sekä Parantala-
Honkolan toiminta-alueeseen Töllölä-Mansikkamäen alue, jossa on 
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jo ennestään rakennettu vesijohto ja viemärisuunnitelmat on tehty. 
ELY-keskuksen lausunnossa otetaan kantaa toiminta-alueiden 
rajausten merkintöihin siten, että jos toiminta-alue on tietyn 
metrimatkan runkolinjasta, niin tulee runkolinjan sijainti maastossa 
olla tarkasti osuuskunnan tiedossa. ELY-keskuksen mielestä tulee 
toiminta-aluerajauksissa kiinnittää huomiota etenkin tärkeiksi 
luokiteltujen pohjavesialueilla olevien talouksien kuulumiseen 
viemärin toiminta-alueeseen. ELY-keskus pitää hyvänä, että esim. 
Mämmen vesihuolto-osuuskunnan  toiminta-alue esitykseen 
kuuluvat Vähälän pohjavesialueella olevat kiinteistöt ja Suolahti-
Sumiaisten vesiosuuskunnan alue-esitykseen Kulopalokankaan ja 
Jurvonharjun alueen kiinteistöt. Myös muuten on toiminta-
alueesityksisssä otettu hyvin pohjavesialueet huomioon. 

 
 Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta (15.3.2011) on 

lausunnossaan todennut mm. seuraavaa: 
 
 Pysyvä ja tiivis asutus sekä pohjavesi- ja ranta-alueet on hyvin 

huomioitu toiminta-alue-ehdotuksissa ja tulevat laajennukset tulee 
suunnata näille alueille esim. viemäröinnin osalta Lapinniementien ja 
Pakokankaan alue. 

 
 Eri vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden rajat tulee olla selkeät, jotta 

vastuut toiminnasta voidaan osoittaa yhdelle toimijalle. 
Päällekkäisyyksiä toiminta-alueissa on mm. Parantala-Honkola vok:n 
ja Ääneseudun Energialla sekä Suolahti-Sumiaisten vok:lla ja 
Ruotinkylän vok:lla. 

 
 Alueille, joissa on lähinnä loma-asutusta ei tulisi suunnitella 

ulotettavaksi vesijohto- ja viemäriverkostoa. Tällaisia suunnitelmia 
on Sumiaisten Pohjoiskylän vok:lla. 

 
 Kunnan vastuulla on suunnitella ja toteuttaa kokonaisuutena 

vesihuollon järjestelyt kunnassa vesihuoltolain periaatteiden 
mukaisesti siten, että laitoksen viemäröinti ulotetaan alueille, jossa 
se on ympäristösuojelullisesti ja taloudellisesti perusteltua. Tämä 
tarkoittaa, että viemäriverkon rakentamista ei tulisi ulottaa ja 
kiinteistöjä velvoittaa liittymiseen alueilla, joissa yhteisviemäröinnin 
kustannuksia on pidettävä selvästi ympäristösuojelun vaatimukset 
täyttävien kiinteistökohtaisten jätevesiratkaisujen kustannuksia 
korkeampina. 
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 Verkostot tulee määrittää siten, että laitoksen toiminta on mahdollista 
pitkällä tähtäimellä niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Koiviston 
vok:n esittämä laaja toiminta-aluerajaus voi johtaa suuriin 
liittämiskustannuksiin. Myös Suolahti-Sumiaisten vok:n ja 
Kalaniemen vok:n rajausten rakentamattomien verkostojen laajuus 
saattaa aiheuttaa korkeita liittymiskustannuksia ja viemäriverkoston 
osalta niiden tekninen toimivuus on kyseenalaista. 

 
 Ääneseudun Energian osalta Konginkankaan taajaman 

asemakaava-alueen rajan ulkopuolella olevat kiinteistöt tulisi ottaa 
toiminta-alueeseensa. Nämä kiinteistöt sijaitsevat lähellä ÄE:n 
runkoverkkoa. 

 
 Vesijohtoverkoston laajentamisen osalta tulee varmistaa se, että 

käytössä on myös tulevaisuudessa riittävästi laadukasta talousvettä. 
Tulevassa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa tulee paneutua 
uusien vedenottamojen kartoittamiseen ja rakentamiseen. 

 Äänekosken uuden keskusjätevesipuhdistamon rakentaminen tulee 
toteuttaa ennen nyt esitettyjen toiminta-alueiden laajentamista. Myös 
enempien jätevesien johtamista muiden kuniten, lähinnä Uuraisten 
alueelta tulee rajoittaa, kunnes uusi puhdistamo otetaan käyttöön. 

 Toiminta-alueiden ulkopuoliset kiinteistöt voidaan liittää 
vesihuoltolaitosten verkostoihin, mutta niillä ei ole siihen 
velvollisuutta liittyä. 

 Paatelassa ja Rotkolassa on vielä alueita, joita ei ole rajattu toiminta-
alueisiin. Lisäksi tulisi selvittää, vaikuttaako tulevaisuudessa 
toteutuva asemakaavoitus osuuskunnan toiminta-alueella sen ja 
kaupungin toteutusvastuuseen vesihuollossa. 

 
 Muistutukset ja lausunnot ovat oheismateriaalina. 
 
  (valmistelu suunnitteluinsinööri Jukka Karppinen p. 020 632 3422) 
 
Teknisen johtajan ehdotus:  
   
 Tekninen lautakunta päättää pyytää lausunnot Ääneseudun Energia 

Oy:ltä ja muilta vesihuoltolaitoksilta niiden alueisiin kohdistuneista 
muistutuksista sekä lausunnoissa esitettyihin kannanottoihin 
alueensa osalta 16.5.2011 mennessä. Lautakunta edellyttää, että 
ainakin toiminta-aluettaan laajentavat vesi- ja viemäriosuuskunnat 
liittävät lausuntoonsa osuuskunnan kokouksen kirjallisen päätöksen 
osuuskunnan toiminta-alueesta. 
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Päätös:  Hyväksyttiin.  
  
  - - - - - 
 
 Ympäristötarkastaja Unto Huttunen selosti asiaa lautakunnalle ja 

poistui selostuksensa jälkeen kokouksesta ennen päätöksentekoa 
klo 18.20. 

 
 - - -  
 
TELA 25.05.2011 § 47 
 Lausunnot on pyydetty Ääneseudun Energia Oy:ltä sekä niiltä 

vesiosuuskunnilta, joiden toiminta-alueeseen saadut muistutukset 
sekä lausunnot kohdistuivat Lautakunta on saanut lausunnot 
Ääneseudun Energia Oy:ltä sekä seuraavilta osuuskunnilta: 
Suolahti- Sumiainen, Liimattala, Ruotinkylä,Räihä,Parantala-
Honkola, Kalaniemi, Mämme, Sumiainen Pohjoiskylä ja Koivisto. 

 
 Ääneseudun Energia Oy kertoo lausunnossan verkostojen 

yhtymäkohdista osuuskuntien verkostoihin eikä esitä tässä 
vaiheessa laajennuksia omaan toiminta-alueeseensa 
(muistutukset/lausunnot: Paatelan alueen asukkaat Sulkutiellä ja 
Onkelantiellä, Pakokankaan vesiosuuskunta, ympäristölautakunta 
sekä ELY-keskus). 

 
 Lautakunnan vastine: Ääneseudun Energia Oy laajentanee toiminta-

aluettaan asemakaava-alueella rakentamisen vaatimissa puitteissa. 
Sulkutien ja Onkelantien vesihuoltoa voitaneen miettiä tulevan 
yhdysviemärin rakentamisen yhteydessä. Pakokankaan alueen 
viemäröinnistä voisi jatkossa huolehtia joku muu taho kuin 
Ääneseudun Energia Oy, esim Suolahti- Sumiainen vesiosuuskunta. 
Myllyrinteen alue on liitetty yhtiön viemäriverkkoon ja Koiviston 
vesiosuuskunnan vesijohtoverkkoon.  

 
 Suolahti- Sumiainen vesiosuuskunta on antanut vastineet kaikkiin 12 

muistutukseen, jotka koskivat sen toiminta-alue-esitystä 
(Kalliolahden alue Puromäki ja Hyytiäinen , yhteislista 21 kiinteistöä, 
Lohilahden alue yhteislista 5 taloutta, Ruotinkylä Kokkonen, 
yhteislista 18 kiinteistöä, yhteislista 21 kiinteistöä, Saarikkaan- 
Mäkelänkylän-Savolaiskylän alue, Hammar ja Korhonen, Koskinen, 
yhteislista 29 kiinteistöä,  Vihijärvi Pesonen, Haarala) 
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 Osuuskunta on muuttanut asukaspalautteen perusteella toiminta-

alue-ehdotustaan siten, että mukaan saadaan myös Sumiaisten 
leirintäalue Kuokanniemessä ja talottomien reittien osuutta on 
pienennetty. Myös Lohilahdessa aluetta on hieman suurennettu. 
Osuuskunta toteaa, että toiminta-alue-esitys vastaa 
kiinteistötiheydeltään muita Äänekosken haja-asutusalueita, joihin on 
toiminta-alueet suunniteltu. Osuuskunta esittää, että toiminta-alue 
hyväksytään tarkennetussa ja hieman muutetussa muodossa. 

 
 Lautakunnan vastine: osuuskunnassa on hyvin mietitty ja myöskin 

laajalti asukkaiden mielipiteet huomioiden, mihin on järkevää 
rakentaa keskitettyä vesihuoltoa huomioiden kustannukset ja liittyvät 
ympäristöasiat. Alueella on suoritettu vähintään 
yleissuunnitelmatasoinen tarkastelu ja suuri osa alueesta on jo 
rakennettu. Esitetyt muistutukset eivät anna aihetta muuttaa 
toiminta-aluetta esitettyä enempää. 

 
 Parantala-Honkola vesiosuuskunta esittää lausunnossaan (Ely-

keskuksen ja ympäristölautakunnan lausunto), että se ei laajenna 
toiminta-aluettaan koskemaan Töllölä- Mansikkamäen aluetta, koska 
kyseisen alueen viemärilinjan rakentaminen ei ole taloudellisesti 
kannattavaa maasto-olosuhteiden ja kiinteistöjen välimatkan vuoksi. 

 
 Lautakunnan vastine: lautakunta yhtyy osuuskunnan näkemykseen 

ja toteaa, että Myllyntauksen kohdalla 4-tie on Koiviston ja 
Parantala-Honkolan vesiosuuskuntien raja. 

 
 Kalaniemen vesihuolto-osuuskunta esittää lausunnossaan 

(ympäristölautakunnan lausunto), että se laajentaa toiminta-
aluettaan Kajamantien suuntaan suunitelman mukaisesti, toiminta-
aluetta rajataan Hakojärven rannalla (muutama kesäasunto jää 
pois), toiminta-aluetta rajataan Havusalmentien suuntaan (linjalla 
kesäasutusta). 

 
 Lautakunnan vastine: lautakunta yhtyy osuuskunnan näkemykseen. 
 
 Koiviston vesiosuuskunta esittää toiminta-alueeseensa rajausta 

Kuhnamon rannalla (ympäristölautakunta). 
 
 Lautakunnan vastine: lautakunta yhtyy osuuskunnan näkemykseen 
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 Liimattalan viemäriosuuskunta on lausunnossaan 
(ympäristölautakunta, Ruuska) kertonut yhteistyöstään Äänesudun 
Energia Oy:n kanssa puhtaan veden osalta sekä toteaa, että 
aikaisemmin ilmoitettuun toiminta-alueeseen ei olla tekemässä 
muutoksia tässä vaiheessa. 

 
 Lautakunnan vastine: lautakunta yhtyy osuuskunnan näkemykseen. 
 
 Räihän,Ruotinkylän ja Suolahden Riihivuoren vesiosuuskunnat eivät 

ole tekemässä muutoksia toiminta-alueisiinsa. 
 
 Vähäläntien kiinteistönomistajat ja haltijat vaativat, että Vähäläntie 

poistetaan Mämmen vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueesta. 
 Mämmen vesihuolto-osuuskunta on lausunnossaan todennut, että 

Vähälän alue on selvästi osuuskunnan toiminta-alueella.  
 Keski- Suomen ELY pitää hyvänä sitä, että Mämmen vesihuolto-

osuuskunnan toiminta-alueeseen kuuluvat myös Vähälän 
pohjavesialueella olevat kiinteistöt. 

 
 Lautakunnan vastine: lautakunta pitää hyvänä, että Vähälän alueen 

kiinteistöt ovat osa Mämmen vesihuolto-osuuskunnan toiminta-
aluetta.  On kysymys suhteellisen tiiviistä rakennetusta alueesta 
pohjavesialueella eikä alueelta ole tullut esitystä miten 
viemäröintiasiat hoidetaan jatkossa. 

 
 Sumiaisten Pohjoiskylän vesiosuuskunta on (Tourusen, 

ympäristölautakunta) päätynyt rajaamaan toiminta-aluehdotustaan 
siten, että loma-asutukseen keskittyvät aluelaajennukset on tässä 
vaiheessa poistettu toiminta-alue-ehdotuksesta. 

 
 Lautakunnan vastine: lautakunta yhtyy osuuskunnan näkemykseen. 
 
 Eero Ruuska on muistutuksessaan todennut mm. seuraavaa: 

ehdotus tulisi hylätä tarpeettomana tai ainakin palauttaa uudelleen 
valmisteltavaksi. 

 
 Lautakunnan vastine: toiminta-alueiden hyväksyminen on 

vesihuoltolain toteuttamista eikä siten tarpeetonta. Valmistelu on 
suoritettu lain hengen mukaisesti asukkaita ja osuuskuntia kuullen 
eikä siten ole syytä palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. 

 
 Tehdyt osuuskuntien esittämät muutokset toimintalue-ehdotuksiin 
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ovat niin pieniä, että ne eivät vaadi toiminta-alueiden uudelleen 
nähtävillepanoa. 

 
 Kaupungin tehtävänä on edistää vesihuollon kehittämistä kuntansa 

alueella ja nyt esitettävät toiminta-alueet toteutuessaan 
mahdollistavat alueen asukkaiden elämänlaadun ja ympäristön tilan 
parantumisen. Alueet on rajattu huomioden asutuksen keskittymät 
sekä alueille laaditut osayleiskaavat. Alueet on myös rajattu siten, 
että keskitetyn vesihuollon rakentaminen on taloudellisesti järkevää. 

 
 Mikäli alueella on toimivia, määräykset täyttäviä 

vesihuoltojärjestelmiä, on kiinteistön omistajilla mahdollisuus hakea 
ympäristöviranomaiselta vapautusta osuuskuntaan liittymisestä. 
Osuuskunnalla on myös mahdollisuus hakea toiminta-alueensa 
rajaamista pienemmäksi mikäli myöhemmin osoittautuu, että 
laajentaminen ei ole järkevää. 

 
 Vesiosuuskuntien lausunnot ovat oheismateriaalina, muistutukset 

toiminta-alue-ehdotuksiin  on jaettu edellisen kokouksen yhteydessä. 
  
 Yhdistetty toiminta-aluekartta on oheismateriaalina. 
 
  (valmistelu tekninen johtaja Jarmo Latvala puh. 020 632 3340) 
 
Teknisen johtajan ehdotus:  
    
 Tekninen lautakunta päättää hyväksyä yllä olevat vastineet ja esittää 

kaupunginhallitukselle, että se esittää vesihuoltolaitosten toiminta-
alueet kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vesihuoltolaitosten 
esityksen perusteella oheisen yhdistetyn toiminta-aluekartan 
mukaisesti. 

 
Päätös:  
 Hyväksyttiin. 
 
 - - - - - 
 
 Lautakunnan puheenjohtaja Olli Vertainen poistui kokouksesta 

esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi. 
Lautakunnan varapuheenjohtaja Mauri Ilves toimi puheenjohtajan 
tämän asian käsittelyn ajan. 

 



ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 
 
Tekninen lautakunta § 94 01.09.2010 
Tekninen lautakunta § 21 02.03.2011 
Tekninen lautakunta § 33 13.04.2011 
Tekninen lautakunta § 47 25.05.2011 
Kaupunginhallitus § 161 06.06.2011 
Kaupunginhallitus § 213 29.08.2011 
Kaupunginvaltuusto § 44 05.09.2011 
Kaupunginhallitus § 29 23.01.2012 
Kaupunginvaltuusto § 15 23.01.2012 
 

 

 - - - - - 
 
 
 
KH 06.06.2011 § 161 
 Vesiosuuskuntien lausunnot, muistutukset toiminta-alue-ehdotuksiin 

ja yhdistetty toiminta-aluekartta ovat esityslistan oheismateriaalina. 
 
Kaupunginjohtajan ehdotus:  
 
 Esitetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueet kaupunginvaltuuston 

hyväksyttäväksi vesihuoltolaitosten esitysten perusteella ja oheisen 
yhdistetyn toiminta-aluekartan mukaisesti. 

 
Päätös:  Asia jätettiin pöydälle. 
 
  - - - - - 
 
 
KH 29.08.2011 § 213 
 Toiminta-alueista pidettiin 16.8.2011 palaveri, jossa olivat läsnä 

kaupunginvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajat, kaikkien 
vesihuoltolaitosten edustajat sekä kaupungin asiaa valmistelevat 
virkamiehet. Palaverissa käsiteltiin mm. vapautuksen 
myöntämisperusteita liittymisvelvollisuudesta, toiminta-alueiden 
hyväksymismenettelyä, osuuskuntien eri toimielinten päätösvaltaa 
toiminta-alueiden määrittämisessä sekä mahdollista yhteistoimintaa 
mm. laskutuksen ja kunnossapidon osalta. 

 
 Yhdistetyn toiminta-aluekartan lisäksi oheismateriaalina ovat 

yksittäisten vesihuoltolaitosten toiminta-aluekartat. 
 
Kaupunginjohtajan ehdotus:  
 
 Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet esitetään kaupunginvaltuuston 

hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti 
kohtien 1-14 osalta ja kohdan 15 osalta siten, että toiminta-alue 
esitetään hyväksyttäväksi alueelta, johon runkolinja on rakennettu. 

 
 Kohta 
 

1. Ääneseudun Energia Oy:n toiminta-alue  



ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 
 
Tekninen lautakunta § 94 01.09.2010 
Tekninen lautakunta § 21 02.03.2011 
Tekninen lautakunta § 33 13.04.2011 
Tekninen lautakunta § 47 25.05.2011 
Kaupunginhallitus § 161 06.06.2011 
Kaupunginhallitus § 213 29.08.2011 
Kaupunginvaltuusto § 44 05.09.2011 
Kaupunginhallitus § 29 23.01.2012 
Kaupunginvaltuusto § 15 23.01.2012 
 

 

2. Hirvaskylän vesiosuuskunnan toiminta-alue  
3. Kalaniemen vesiosuuskunnan toiminta-alue  
4. Koiviston vesiosuuskunnan toiminta-alue  
5. Kovalan vesiosuuskunnan toiminta-alue  
6. Liimattalan viemäriosuuskunnan toiminta-alue  
7. Mämmen vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue  
8. Niskalan vesiosuuskunnan toiminta-alue  
9. Pakokankaan vesiosuuskunnan toiminta-alue  
10. Parantala-Honkolan vesiosuuskunnan toiminta-alue  
11. Suolahden Riihivuoren vesiosuuskunnan toiminta-alue 
12. Ruotinkylän vesiosuuskunnan toiminta-alue 
13. Räihän vesiosuuskunnan toiminta-alue 
14. Sumiaisten Pohjoiskylän vesiosuuskunnan toiminta-alue 
15. Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alue 

 
Käsittely:  Puheenjohtajan julistettua keskustelun avatuksi Pentti Piilonen esitti 

että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleen 
valmisteltavaksi. Pentti Piilosen esitystä ei kannatettu, joten se 
raukesi.  

 
Päätös:  Hyväksyttiin kaupunginjohtajan päätösehdotus. Pentti Piilonen jätti 

eriävän mielipiteen.  
  
    - - - - - 
 
 Heikki Flinkman, Simo Salmelin ja Pertti Lemettinen poistuivat 

kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
 
 Tämän asian käsittelyn ajan pöytäkirjanpitäjänä toimi Heli Möller. 
 
  - - - - - 
 
 
KVALT 05.09.2011 § 44 
  
 
Käsittely:  Asiasta keskusteltaessa päätettiin yksimielisesti, että 

vesihuoltolaitosten toiminta-alueet käsitellään yksitellen. 
 
Kaupunginvaltuuston päätös:  
 

Kohta 
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1. Ääneseudun Energia Oy:n toiminta-alue hyväksyttiin 

yksimielisesti. 
 
 Tapio Heimonen, Keijo Kainu, Leila Lindell, Tommi Lunttila, 

Kalle Niskanen, Eila Nurmi, Erkki Pönkänen, Simo Salmelin ja 
Marko Tuhkanen eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian 
käsittelyyn ja päätöksentekoon. 

 
 Pekka Leppänen toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn 

ajan. 
 
2. Hirvaskylän vesiosuuskunnan toiminta-alue hyväksyttiin 

yksimielisesti. 
 
3. Kalaniemen vesiosuuskunnan toiminta-alueasia palautettiin 

yksimielisesti kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. 
 
 Kauko Pasanen ei osallistunut esteellisenä tämän asian 

käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 
 
4. Koiviston vesiosuuskunnan toiminta-alueasia palautettiin 

yksimielisesti kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. 
 
 Laura-Liisa Hyytiäinen ei osallistunut esteellisenä tämän asian 

käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 
 
5. Kovalan vesiosuuskunnan toiminta-alue hyväksyttiin 

yksimielisesti. 
 
6. Liimattalan viemäriosuuskunnan toiminta-alue hyväksyttiin 

yksimielisesti. 
 
 Olli Vertainen ei osallistunut esteellisenä tämän asian 

käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 
 
7. Mämmen vesiosuuskunnan toiminta-alue hyväksyttiin 

yksimielisesti. 
 
 Tommi Lunttila ei osallistunut esteellisenä tämän asian 

käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 
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8. Niskalan vesiosuuskunnan toiminta-alue hyväksyttiin 
yksimielisesti. 

 
9. Pakokankaan vesiosuuskunnan toiminta-alue hyväksyttiin 

yksimielisesti. 
 
10. Parantala-Honkolan vesiosuuskunnan toiminta-alue 

hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Erkki Pönkänen ei osallistunut esteellisenä tämän asian 

käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 
 
 11. - 15. hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
  - - - - - 
 
KH 23.01.2012 § 29 
 Kalaniemen ja Koiviston vesihuolto-osuuskunnat ovat hyväksyneet 

omalta osaltaan osuuskuntakokouksessa vesihuollon toiminta-alueet 
siltä pohjalta kuin ne on käsitelty valtuuston kokouksessa 5.9.2011 
§:ssä 44. 

 
  (valmistelu tekninen johtaja Jarmo Latvala, puh. 020 632 3340) 
 
Kaupunginjohtajan ehdotus:  
 
 Kaupungin hallintosäännön 32 §:n 2 momentin nojalla 

kaupunginhallitus päättää ottaa tämän asian käsiteltäväkseen 
kokouskutsun ulkopuolisena asiana. 

 
 Kalaniemen ja Koiviston vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueet 

esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
  - - - - -  
 
 
KVALT § 15  
 
Kaupunginvaltuuston päätös:  
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 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa tämän asian 
käsittelyyn esityslistan ulkopuolisena asiana. 

 
 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  - - - - - 
 
 Pirjo Luukkainen ja Kauko Pasanen eivät esteellisinä osallistuneet 

tämän asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. 
 
   - - - - - 
 
 
    
 Otteen oikeaksi todistaa 9.4.2014 
 
 
 
 Arja-Leena Kriivarinmäki 
 henkilöstöjohtaja 
 
 
 


