
PÖYTÄKIRJA      Nro: 08 

  
Uhkoilan vesiosuuskunnan hallituksen kokous 6.3.2006 klo 14.00, Osuuspankin kokoustila Tervakoski. 
  
Läsnä: 
  
Eero Kanervo, puh. joht. 
Jouni Heleskivi, sihteeri 
Raimo Saarinen 
Jari Viljanen     
Kari Niklander 
Leo Kurkinen 
Eero Levänen 
  
Seppo Palmanto, Janakkalan Vesi 
Ari Kaunisto, Janakkalan Vesi 
  
Sakari Anttila, Suunnittelutalo S. Anttila Oy 
Heikki Luoma-aho, Suunnittelutalo S. Anttila Oy 
  
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 
  
2. Läsnäolijoiden toteaminen. 
  
3. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja päätettiin tarkastaa seuraavassa kokouksessa.     
  
5. Keskusteltiin suunnittelusta. 
  
- Anttila totesi, että allekirjoitettua sopimusta suunnittelusta ei vielä ole osuuskunnan ja suunnittelutoimiston 
välillä, mutta  toimisto lähettää sopimusluonnoksen ensi tilassa. Sopimus on kuitenkin käytännössä jo 
voimassa. Heikki Luoma-Aho on vastaava suunnittelija. 
  
Suunnittelija tarvitsee salaojakartat ja maanomistajien luvat tarjousvaiheessa. Nämä toimittaa suunnittelijalle 
osuuskunta. Viranomaisluvat hankkii suunnittelija itse. 
  
- Kaunisto totesi, että luonnollinen liittymiskohta kunnan järjestelmiin on nykyisen jätevedenpuhdistamon 
luona. Sinne tulee myös puhtaan veden mittaus. Tällä hetkellä kartoissa olevat linjaukset on tehty puhtaana 
karttaharjoituksena eivätkä sido suunnittelijoita. Maastotutkimukset on järkevintä aloittaa puhdistamon 
päästä. 
  
- Anttila totesi muutaman käyttäjän, Lujabetoni ja karjatilat, osalta tarvittavan tarkempia tietoja 
vedenkulutuksesta ja jätevesistä. Päätettiin, että Kanervo ottaa yhteyttä Lujabetoniin ja Levänen 
karjatilallisiin. Tiedot toimitetaan suunnittelijalle kahden viikon sisällä. Osuuskunta voinee ottaa vain 
saniteettivedet ja asettaa puhtaan veden osalta käytölle ylärajan. 
  
- Palmanto totesi, että osuuskunnalle tulee päämittari ja lisäksi kiinteistöille tulee omat mittarit. Vuosittain 
tarkistetaan mittarien antamat lukemat. Janakkalan Vedellä on kuitenkin sopimus vain osuuskunnan kanssa. 
Osuuskunnan sisällä maksut määräytyvät aiheuttamisperiaatteen mukaan. Perusmaksulla voidaan ottaa 
huomioon eri liittyjien aiheuttamat erilaiset kustannukset osuuskunnalle. 
  
- Suunnittelijat toivoivat hallituksen nimeävän yhdyshenkilön hallituksesta, joka voisi olla mukana 
suunnittelun aikana antamassa paikallistuntemusta. Hallitus nimesi tehtävään Saarisen ja hänen 
varamiehekseen Leväsen. 
  



- Maastotutkimukset alkavat 8.3. tai 9.3. Linja merkataan maastoon kepeillä, jotka toimittaa suunnittelijalle 
Saarinen. Osuuskunnan tiedottaja tiedottaa  Kotokulmassa maastotutkimuksista ja maastoon ilmestyvistä 
kepeistä ja muusta osuuskunnan toimintaan liittyvistä asioista. 
  
- Suunnittelija saa linjauskartan valmiiksi maaliskuun loppuun ja suunnitelma valmistuu 
kokonaisuudessaan sopimuksen mukaisesti 31.5. mennessä. 
  
- Vesilaitos poistui 15.45. 
  
-Luoma-Aho totesi aikaisempiin kokemuksiinsa liittyen, että tarjouspyynnöt kannattaa tehdä 
yksikköhintaurakkana eikä kokonaishintaurakkana. Tarvikehankinnat kannattaa sisällyttää urakkaan, mutta 
pumppaamoiden hankinnan osuuskunnan kannattaa jättää itselleen. Suunnittelija toimittaa kaikki 
pumppaamoiden hankintaan tarvittavat tiedot osuuskunnalle. Mahdollisten tietoliikennekaapeleiden 
sijoittamista ojiin ei tässä vaiheessa tarvitse ottaa huomioon. 
  
- Seuraava kokous on 13.3.2006 klo.18.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
  
- Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.30 
 
 
 
 
 
 
Vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eero Kanervo    Jouni Heleskivi 
Puheenjohtaja         Sihteeri 


