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Aika

20.8.2006 klo 14.00 alkaen

Paikka

Kiesimän kyläyhdistyksen mökki, Rautalampi

Saapuvilla Osallistujaluettelosta ilmenevät henkilöt (Liite 1).
Lisäksi tilaisuudessa olivat saapuvilla:
-

Jouko Karjalainen, Rautalammin kunta
Teijo Taipale, Keski-Suomen ympäristökeskus
Jouko Vepsäläinen. Pakarila-Koipiniemi vesihuolto-osuuskunta

Käsitellyt asiat
1. Kokouksen avaus
Urho Karhu toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen, joka oli kutsuttu
koolle keskustelemaan ja päättämään vesiosuuskunnan perustamisesta
Kiesimälle.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Urho Karhu ja sihteeriksi Mikko
Paananen.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että kokouksen järjestämisestä oli päätetty 11.8.2006 järjestetyssä
keskustelutilaisuudessa.
Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Summanen ja Reijo Pitkänen.
Päätettiin, että valitut toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
5. Tilannekatsaus
Urho Karhu kertoi kylän vesitilanteesta sekä hankkeen alustavista
selvityksistä. Merkittiin seuraavaa:
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-

alustavan kiinnostuksensa vesiosuuskunnan perustamista kohtaan on
ilmaissut 15 kiinteistöä, joista viidellä asutaan pysyvästi loppujen ollessa
vapaa-ajan asuntoja.

-

vesitilanne on poikkeuksellisen vähäsateisen kesän johdosta erittäin
heikko. Usean kyläläisen kaivo on kuivunut ja on jouduttu turvautumaan
veden kuljettamiseen. Eräät kyläläiset ovat viestittäneet, että he joutuvat
tekemään oman kaivon, mikäli hanke ei toteudu pikaisesti.

-

alustavissa selvityksissä on ilmennyt, että jätevesiputken laittamisella yhtä
aikaa vesijohdon kanssa saavutettaisiin merkittäviä kustannussäästöjä.

-

valtion avustusta koskeva hakemus on jätettävä Pohjois-Savon
ympäristökeskukselle viimeistään 31.10. Käsittelyajat ovat erittäin pitkät,
jopa 2 vuotta. Etusija annetaan hankkeille, jotka käsittävät sekä vesijohdon
että viemärin rakentamisen. Mikäli valtion avustusta halutaan saada, töitä
ei saa aloittaa ennen avustushakemuksen ratkaisemista.

-

Rautalammin kunta on viestittänyt, että kunnanhallitus voi käsitellä
hakemuksen tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Avustuksen ohella kunta voi
myöntää takauksen osuuskunnan ottamalle lainalle.

Teijo Taipaleen esityksen johdosta merkittiin seuraavaa:
-

ympäristökeskuksien päähuomion kohteena ovat tällä hetkellä sellaiset
vesihuoltohankkeet, joissa on huomioitu viemäröinnin järjestäminen
vuonna 2014 voimaantulevien määräysten mukaisesti. Useimmat
vesiosuuskunnat ovat keskittyneet vesijohdon rakentamiseen.
Viemäriputkiston rakentaminen jälkikäteen on osoittautunut monessa
tapauksessa ongelmalliseksi. Hankkeen toteutustapaa arvioitaessa
jätevesikysymys kannattaa miettiä huolellisesti. Jätehuoltomaksujen
arvioidaan nousevan tulevaisuudessa. Uudet määräykset kieltävät
imeytyksen 100 metriä lähempänä rantaa.

-

kokemukset osoittavat selvästi, että liittymismaksuissa kannattaa pyrkiä
tasavertaisuuteen. Erilaiset maksujen jyvitykset ovat aiheuttaneet lähinnä
sotkua. Nyrkkisääntönä voi todeta, että vesijohdon osuus
kokonaiskustannuksista on noin 1/3 ja viemäröinnin osuus 2/3.
Keskimääräiseksi kokonaiskustannukseksi voidaan arvioida 7.000 – 7.500
euroa.

Jouko Vepsäläinen kertoi -90-luvulla toimintansa käynnistäneestä PakarilaKoipiniemen vesiosuuskunnasta. Hän totesi, että jätevesikysymys ei tuolloin
ollut esillä. ”Nyt joudutaan kaivamaan uudestaan.”
Jouko Karjalainen kertoi, että:
-

Valtion asuntorahasto (ARA) voi myöntää eritysavustusta
vesihuoltohankkeisiin, mikäli hakijana ovat vanhukset, vammaiset tai
sotaveteraanit.
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-

Rautalammin kunta ei ole toistaiseksi vahvistanut kuntakohtaisia
jätevesimääräyksiä,

-

kunta on osallistunut vesihuoltohankkeisiin vesiosuuskunnille
myönnettävien avustusten ja takauksien avulla.

6. Vesiosuuskunnan perustaminen
Käsiteltiin seikkaperäisesti vesiosuuskunnan sääntöluonnos.
Merkittiin, että osuusmaksun suuruus on 100 euroa ja liittymismaksu 200
euroa.
Kokous hyväksyi sääntöluonnoksen eräin teknisluontoisin tarkennuksin. (Liite
2).
Päätettiin laatia osuuskuntalaissa säädetty osuuskunnan perustamiskirja,
allekirjoittaa se ja ilmoittaa osuuskunta rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.
7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta varsinaista kokouspalkkiota,
mutta heidän välittömät kulunsa korvataan esitetyn laskun mukaan.
Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkiota osuuskunnalle esitetyn
kohtuullisen laskun mukaan.
8. Hallituksen jäsenien valinta
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Urho Karhu (koollekutsuja), Pekka
Markkanen, Reijo Pitkänen, Tauno Simonen ja Ville Vesterinen.
Hallituksen varajäseniksi valittiin Arja Forsbacka, Seija Siikavirta, Antero
Honkonen, Pekka Summanen ja Veikko Vesterinen.
Todettiin, että hallituksen jäseniä valittaessa huomioidaan myös jatkossa, että
valituiksi tulee niin vakituisesti Kiesimällä asuvia kuin mökkiasukkaita.
9. Tilintarkastajien valinta
Tilintarkastajiksi valittiin Antti Haanpää sekä Esko-Pekka Markkanen.
Varatilintarkastajiksi valittiin Matti Malkamäki ja Mikko Paananen.
10. Kulutusmaksusta päättäminen
Vahvistettiin kulutusmaksuksi 0,50 euroa / m3.
11. Rahoitus
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Valtuutettiin hallitus hakemaan Rautalammin kunnalta takausta sekä ottamaan
pankkilaina. Lainan määrä tarkentuu yksityiskohtaisten suunnitelmien
valmistuttua.
12. Muut asiat
-

hankkeesta annetaan lehdistötiedote paikallislehdelle.

-

merkittiin, että muita asioita ei ollut.

-

kaikki päätökset oli tehty yksimielisesti.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osanottajia sekä erityisesti esitelmöitsijöitä ja päätti
kokouksen.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mikko Paananen
Kokouksen vakuudeksi:

Urho Karhu
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan.
Rautalammilla

Reijo Pitkänen

. päivänä elokuuta 2006

Pekka Summanen

