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Esipuhe
Ilmaston muutoksen myötä lisääntyneet myrskyt, tulvat ja rankkasateet sekä ajoitt ai-
nen kuivuus ovat puhutt aneet paljon myös vesihuollon saralla. Etenkin lisääntyneet 
tulvat ja rankkasateet ovat aiheutt aneet pintavesien pääsyä vesihuoltolaitosten ver-
kostoihin aiheutt aen talousveden pilaantumista ja lisänneet vesiepidemioiden määrää 
koko maassa. Muita vesihuoltoon liitt yviä muutoksia tuovat tullessaan väestönkehi-
tyksen ja aluerakenteen muutokset, lainsäädännön kiristyminen ja yhä vaativammat 
asiakkaat (Silferberg 2007,13). Terveydensuojelulain muutoksen myötä talousvett ä 
toimitt avien laitosten työntekijöiltä edellytetään nykyään osaamistestausta, jolla var-
mennetaan talousveden kanssa työskentelevien ammatt itaito. Myös vesihuollon asi-
akkaat ovat tulleet yhä tietoisemmiksi vesihuollon palveluista ja vaativat palveluilta 
ja toiminnalta ammatt imaisuutt a. Nämä muutostrendit vaikutt avat oleellisesti myös 
osuuskuntien toimintaan. Osuuskuntien tulee osata varautua ennalta muutoksiin 
ja niiden aiheutt amiin haasteisiin. Vesiosuuskuntien toimintaan liitt yvät muutokset 
tulee osata huomioida ja ennakoida jo osuuskunnan perustamis- ja suunnitt eluvai-
heessa. Näitä muutostrendejä on huomioitu tämän laatujärjestelmän eri osioissa ja 
etenkin suunnitt elu- ja rakentamisosiossa, sekä vesihuoltolaitoksen varautumissuun-
nitelmassa ja riskianalyysissä. 

Tämän vesiosuuskuntien laatujärjestelmän suunnitt elua ohjasi ohjausryhmä, johon 
kuuluivat Sakari Pentt inen (Vehniän vesiosuuskunta), Reijo Korhonen (Koiviston 
vesihuolto-osuuskunta), Tero Lamberg (Koiviston vesihuoltoosuuskunta), Jarmo 
Koskinen (Keski-Suomen liitt o), Eveliina Kinnunen (JAMK, Luva), Risto Perälä (Ui-
maniemen vesiosuuskunta), Kai Voutilainen, Juha Vuorenmaa ja Tomi Hakkari (Kes-
ki-Suomen ympäristökeskus). Muita yhteistyöhenkilöitä olivat Esa Solismaa, Pirjo 
Hokkanen ja Jari Jämsen, (Keski-Suomen ympäristökeskus), Marja-Liisa Suuronen 
(Vehniän vesiosuuskunta) sekä laitetoimitt ajat.

Suuri kiitos kaikille tämän laatujärjestelmän ohjaukseen osallistuneille henkilöille. 

Jyväskylässä 11.8.2008

Niina Raudasoja
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Johdanto
Tämän laatujärjestelmän on tarkoitus toimia laadunhallinnan mallina ja oppaana ve-
siosuuskuntamuotoisen vesihuollon järjestämisessä ja ylläpidossa. Vesiosuuskuntien 
laatujärjestelmä on suunniteltu täytt ämään ISO 9001:2000 -laadunhallintajärjestelmän 
vaatimukset. ISO 9001 laadunhallintastandardi määritt elee laadunhallintajärjestel-
män vaatimukset mille tahansa organisaatiolle, jolla on tarpeen osoitt aa organisaation 
kyky toimitt aa jatkuvasti asiakasvaatimukset ja lakisääteiset vaatimukset täytt ävä 
tuote tai palvelu, ja jonka tavoitt eena on parantaa asiakastyytyväisyytt ä (SFS). Laa-
tujärjestelmä on siis johtamisjärjestelmä, jonka avulla suunnataan ja ohjataan orga-
nisaatiota laatuun liitt yvissä asioissa (Qualitas fennica).

Vesiosuuskuntien laatujärjestelmän tavoitt eena on pyrkiä parantamaan vesiosuus-
kuntien toiminnan laatua, sekä varmentaa vesihuoltolaitosta koskevien lakien, asetus-
ten ja viranomaismääräysten noudatt aminen. Laatujärjestelmä toimii osuuskunnan 
toimintojen ohjeistuksena ja työkaluna vesihuoltolaitoksen ylläpidossa ja toiminto-
jen kehitt ämisessä. Laatujärjestelmän tarkoituksena on lisäksi ohjata osuuskuntia 
verkostoitumaan ja kehitt ämään yhteistyötä muiden osuuskuntien ja sidosryhmien 
kanssa kannatt avamman toiminnan ja paremman huoltovarmuuden saavutt amiseksi. 
Keskisuomalaisissa osuuskunnissa on havaitt u, ett ä voimavarojen yhdistämisellä 
toimintavarmuus ja toiminnan hyvä laatu on paremmin saavutett avissa. Julkinen 
laatujärjestelmäidea on syntynyt muutaman innovatiivisen keskisuomalaisen osuus-
kunnan toimesta. Tämä laatujärjestelmä onkin tehty tiiviissä yhteistyössä näiden 
osuuskuntien kanssa, jott a järjestelmästä syntyisi käytännön kannalta mahdollisim-
man toimiva ja parhaiten osuuskuntia palveleva kokonaisuus. 

Vesiosuuskuntien laatujärjestelmässä vesiosuuskuntien toiminnot on jaoteltu nel-
jään ryhmään, jotka ovat hallinto ja talous, rakentaminen ja suunnitt elu, tuotannon 
ylläpito sekä erityistilanteisiin varautuminen. Tuotannon ylläpito osio katt aa talo-
usveden oton ja jakelun sekä jäteveden viemäröinnin lukuun ott amatt a jätevesien 
puhdistusprosessia. 

Tämä laatukäsikirja toimii laatujärjestelmän yleiskuvauksena. Yksityiskohtaisem-
mat ohjeet on esitett y laatujärjestelmään liitt yvissä menett ely- ja työohjeissa. Käytän-
nön toiminnan helpott amiseksi laatujärjestelmään on luotu toiminnassa tarvitt avia 
lomakkeita ja mallipohjia. Kukin vesiosuuskunta voi muokata tämän laatujärjes-
telmän kaavioita ja ohjeita toimintaansa kuvaaviksi ja sopiviksi sekä lisätä ohjeita 
tarpeen mukaan. 

1
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Yleistä
2.1 
Soveltamisala
Vesiosuuskuntien laatujärjestelmä on suunniteltu pienille ja keski-suurille osuus-
kuntamuotoisille vesihuoltolaitoksille. Laatujärjestelmä on suunniteltu täytt ämään 
SFS-EN ISO 9001:2000 -laadunhallintajärjestelmästandardin vaatimukset. 

Laatujärjestelmä on mahdollista sertifi oida. Sertifi ointiin voidaan valita SFS-EN 
ISO 9001:2000 standardin määritt elemät kolme eri laajuista vaihtoehtoa, moduuli 
E, D tai F. Moduuli E käsitt ää lopullisen tuott eiden tarkastuksen ja testauksen ja on 
kevyin sertifi oitavissa oleva järjestelmä. Moduuli D käsitt ää edellisen lisäksi tuotan-
non ja moduuli H, koko standardin, eli mitään rajauksia ei tällöin sallita. Rajaukset 
voidaan tehdä laatujärjestelmän viitematriisin perusteella, jossa on verratt u keske-
nään ISO 9001:2000 standardin vaatimuksia vesiosuuskunnan laatujärjestelmään. 
Viitematriisista voidaan katsoa mikä/mitkä laatujärjestelmän osiot liitt yvät mihinkin 
ISO 9001 standardin vaatimuksiin. Sertifi ointia varten kunkin vesiosuuskunnan tulee 
muokata järjestelmä omia toimintojaan vastaaviksi. Tämä laatujärjestelmä toimii vain 
laatujärjestelmän yleismallina.  

Liite 1. Viitematriisi
Liite 2. Määritelmät

Vesiosuuskunnan soveltamisala 
[Täytä tähän vesiosuuskunnan soveltamisala]

2.2 
Vesiosuuskunnan yleisesittely

[Täytä tähän vesiosuuskunnan yleistiedot: ]
• toimialue (kuka määrännyt ja milloin)   
• sĳ ainti, yhteystiedot, kartt a
• vesiosuuskunnan toiminnot
• liitt yjämäärät  

2.3 
Osuuskunnan omat säännöt

[Täytä tähän osuuskunnan omat säännöt tai laita ne liitt eeksi]

2
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2.4 
Lakisääteiset vaatimukset
Vesiosuuskuntien toimintaa säätelevät useat lait ja asetukset, joista keskeisimmät on 
esitett y liitt eessä 3. Liitt eessä esiteltyjen lakien lisäksi osuuskuntien toimintaa sääte-
lee Osuuskuntalaki (28.12.2001/1488). Lait löytyvät ajantasaisina verkko-osoitt eesta 
www.fi nlex.fi .

Liite 3. Vesiosuuskuntien toimintaa säätelevät lait ja asetukset
 

Vesihuolto
Vesihuollolla tarkoitetaan vedenhankintaa eli veden johtamista, käsitt elyä ja toimit-
tamista talousvetenä käytett äväksi sekä viemäröintiä, eli jätevesien, hulevesien ja 
perustusten kuivatusvesien poisjohtamista ja käsitt elyä. (Vesihuoltolaki 3§)

Vesihuoltolaitos 
Vesiosuuskunta määritellään vesihuoltolaitokseksi, jos se toimitt aa vett ä tai vastaan-
ott aa jätevett ä yli 10 m3 päivässä tai se palvelee yli 50 henkilöä ja useampaa kuin 
muutamaa kiinteistöä. 

Vesihuoltolaitoksen velvollisuudet
Vesihuoltolaitoksen velvollisuuksiin kuuluu vesihuollosta huolehtiminen kunnan 
määräämällä toiminta-alueella. Velvollisuuksiin kuuluu huolehtia, ett ä talousvesi 
täytt ää terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset. Vesihuoltolaitoksen on 
lisäksi tarkkailtava raakaveden määrää ja laatua sekä veden hävikkiä verkostossa. 
Tiedott amisvelvollisuus sitoo vesihuoltolaitosta tiedott amaan toimitt amansa talous-
veden laadusta ja siitä mihin vesihuollosta peritt ävät maksut perustuvat. Vesihuol-
tolaitos on vastuussa myös toiminta-alueellaan tapahtuvasta vesihuollon virheestä, 
esimerkkinä vedenjakelun katkeaminen. (Vesihuoltolaki, 9§, 14-16§ )

Vesihuoltolaitoksen velvollisuuksiin kuuluu tehdä ennen toimintansa aloitt amista 
hakemus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Hakemuksen sisältövaatimukset 
on kuvatt u terveydensuojeluasetuksessa. (Terveydensuojelulaki 5:18§, Terveyden-
suojeluasetus 3:8§)

Kiinteistön omistajan velvollisuudet
Vesihuoltolaitokseen liitett ävän kiinteistön omistajan vastuulle kuuluvat kiinteistön 
vesihuoltolaitt eet esim. vesĳ ohdot ja viemärit liitt ämiskohtaan saakka. (Vesihuoltolaki 
13§) Kiinteistön omistaja on myös vastuussa kiinteistön vesihuoltolaitt eista antamis-
taan tiedoista vesiosuuskunnalle liitt ämistoimenpiteitä varten.

Kiinteistön omistaja vastaa myös siitä, ett ei viemäriin joudu sopimuksen vastaisia 
haitt a-aineita, materiaaleja ja tuott eita, jotka voivat vahingoitt aa viemäreitä tai jäteve-
denpuhdistusprosessia. Kyseiset asiat määritellään yleisissä toimitusehdoissa.
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2.5 

Organisaatio, vastuut ja valtuudet
Organisaation vastuut ja valtuudet määräytyvät osuuskuntalain mukaisesti. Osuus-
kuntamuotoisessa toiminnassa päätösvalta on jäsenillä ja päätösvaltaa käytetään 
osuuskunnan kokouksissa. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan valinta: 
Osuuskunnalla on oltava hallitus. Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen jäsenet. 
Hallituksella, johon kuuluu useita jäseniä, on oltava puheenjohtaja. Puheenjohtajan 
valitsee yleensä hallitus. (Osuuskuntalaki 5. luku)

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos säännöissä niin määrätään tai hallitus 
niin päätt ää. Toimitusjohtajan valitsee yleensä hallitus. (Osuuskuntalaki 5. luku) 

Hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät: 
Osuuskuntalain mukaan hallituksen ja toimitusjohtajan on edistett ävä osuuskunnan 
etua huolellisesti ja hoidett ava sen asioita osuuskuntalain ja sääntöjen mukaisesti. 
(Osuuskuntalaki 5. luku 6§)

Hallituksen tulee huolehtia osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukai-
sesta järjestämisestä. Mikäli osuuskunnalla on toimitusjohtaja, hänen tehtävänään 
on hoitaa osuuskunnan päivitt äistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja mää-
räysten mukaisesti. Sellaisiin toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu 
huomioon ott aen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, 
jos hallitus on hänet siihen valtuutt anut tai hallituksen päätöstä ei voida odott aa aihe-
utt amatt a osuuskunnan toiminnalle olennaista haitt aa. Mikäli toimitusjohtaja ryhtyy 
toimeen ilman hallituksen lupaa, on hänen annett ava toimenpiteestä tieto niin pian 
kuin mahdollista. (Osuuskuntalaki 5. luku 6§)

Hallituksen on lisäksi huolehditt ava siitä, ett ä kirjanpidon ja varainhoidon valvonta 
on asianmukaisesti järjestett y. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, ett ä 
osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotett avalla tavalla järjes-
tett y. (Osuuskuntalaki 5. luku 6§)

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa asiassa, joka osuuskuntalain 5 
luvun 6 §:n mukaan kuuluu hänen tehtäviinsä. Mikäli osuuskunnalla on toimitusjoh-
taja, on hyvä määritellä toimitusjohtajan työnkuva tarkemmin työsopimuksessa.

Toimĳ oiden vastuualueet: 
Hallitus huolehtii osuuskunnan sääntöjen mukaisista tehtävistä. Heidän tehtävänään 
on osuuskunnan asianmukainen toiminnan järjestäminen ja asioista päätt äminen, 
vesiosuuskunnan edustus, sekä hallinto- ja talousasioiden järjestäminen.

Puheenjohtajan päätehtävä on vastata vesiosuuskunnan toiminnasta ja alueen 
vesihuollosta osuuskunnan päätösten mukaisesti (Heino ym. 2005, 45). 

Toimitusjohtaja hoitaa osuuskunnan päivitt äistä hallintoa hallituksen antamien 
raamien mukaan. Tehtäviin kuuluvat lisäksi kirjanpidon ja varainhoidon laillisuudes-
ta huolehtiminen. Toimitusjohtajan ei tarvitse olla vesiosuuskunnan puheenjohtaja. 

Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluvat osuuskunnan raha-asioiden hoito. 
Kirjanpitäjän tehtäviin kuuluu lainmukaisen kirjanpidon pitäminen.
Sihteerin tehtäviin kuuluvat hallituksen sihteerille määräämät tehtävät, kuten 

kokousten valmistelu ja pöytäkirjojen kirjoitt aminen.  
Kullakin osuuskunnan toiminnolla on hyvä olla nimett y vastuuhenkilö, joka vastaa 

käytännön toimista ja raportoinnista hallitukselle.
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[Täytä taulukkoon osuuskunnan vastuuhenkilöt]
 

Vastuualue   Vastuuhenkilö/vastuutaho    
Taloushallinto   hallitus/ toimitusjohtaja
    rahastonhoitaja
Kirjanpito   kirjanpitäjä    

Laatujärjestelmä
– sisältö    hallitus
– ylläpito   sihteeri/laatuvastaava    

Rakentaminen ja ylläpito
– suunnittelu   hallitus
– urakat    hallitus
– hankinnat   hallitus/toimitusjohtaja    

Huoltotoiminta   huoltovastaava    
Tiedotus   pj / tj /sihteeri  

Vahingonkorvausvelvollisuus
Osuuskuntalain mukaan hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja on velvollinen korvaa-
maan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimatt omuudesta aihe-
utt anut osuuskunnalle. Sama koskee vahinkoa, jonka hän on tätä lakia tai sääntöjä 
rikkomalla aiheutt anut jäsenelle tai jollekulle muulle. (Osuuskuntalaki 20. luku, 1 §)

Jäsenen vastuu
Jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän myötävaikutt amalla osuus-
kuntalain tai sääntöjen rikkomiseen tahallisesti tai törkeästä huolimatt omuudesta 
on aiheutt anut osuuskunnalle, jäsenelle tai jollekulle muulle. (Osuuskuntalaki 20. 
luku, 2§)
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2.6 
Sidosryhmät 
Osuuskunnan tärkeimmät sidosryhmät on esitelty alla olevassa taulukossa. 

  
Sidosryhmä Vastuualue Odotukset / Vaatimukset    
Kunta   kunnan vesihuollon kehittäminen,  haja-asutuksen vesihuollon hoitaminen
  avustukset

1) tekninen toimi 1) vesihuoltoasioiden valmistelu 1) toiminta-alueen määrittäminen, vesihuollon 
   kehittämissuunnitelma
2) ympäristönsuojeluviranomainen 2) ympäristönsuojeluun liittyvät Kohdat 2), 3) ja 4) lainsäädännön täyttyminen,
  lupa- ja valvontatehtävät lupien mukainen toiminta ja lupa-asioiden
  lainsäädännön täyttyminen, asianmukainen hoito
  lupien mukainen toiminta ja lupa-asioiden       
  asianmukainen hoito
3) terveydensuojeluviranomainen 3) talousveden laadun tarkkailu 
  suunnitelma, erityistilanne suunnitelma
4) maankäyttö- ja rakennusvalvonta 4) maankäytön suunnittelu, kaavoitus 
Maanomistajat sopimuksen noudattaminen sopimuksenmukainen toiminta    
Muut vesiosuuskunnat vapaaehtoinen yhteistyö yhteistyö ja avunanto    
Alueelliset vesihuoltolaitokset sopimukset ja hankinnat, verkoston yhteensopivuus,
  palvelujen tarjoaminen toimintavarmuus, maksukyky, yhteistyökyky
  (veden myynti ja jäteveden vastaanotto) 
Alueellinen ympäristökeskus/  alueellinen vesihuollon kehittäminen, haja-asutuksen vesihuollon asianmukainen   
valtion alueellinen ympäristöhallinto neuvontapalvelut, valtion rahoitus,  hoitaminen, lupien mukainen toiminta,
  vesihuoltolain valvonta, luonnon kestävän kehityksen turvaaminen,
  valtion vesihuoltohankkeiden valvonta, laitostilastojen toimittaminen,
  pohjavesiselvitykset, laitostilastot (VELVET)  toiminnan aktiivinen kehittäminen ja yhteistyö  
   alueen muiden toimijoiden kanssa     
Yhteistyö kumppanit ja toimittajat sopimusten mukainen toiminta tilaajaosaaminen, maksukyky    
Asiakkaat sitoutuminen palvelujen käyttämiseen,  korkealaatuiset vesihuoltopalvelut edullisesti  
  osuuskunnan sääntöjen noudattaminen   
Rahoittajat sopimuksen noudattaminen, rahoitussopimusten ja rahoitusperusteiden
  hankkeen rahoitusperiaatteiden  noudattaminen
  noudattamisen valvonta    
Verottaja verolainsäädännön valvominen verohallinnon lainsäädännön noudattaminen  
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Johdon vastuu

3.1 
Johdon sitoutuminen

[Miten johdon sitoutuminen ilmenee ja miten johto sitoutuu laatujohtamiseen ja
jatkuvaan parantamiseen] 

Hallitus vastaa siitä, ett ä vesiosuuskunnan laatupolitiikka ja siitä johdetut tavoit-
teet ymmärretään ja niitä noudatetaan. Hallitus ja mahdolliset hallituksen nimeämät 
henkilöt tekevät päätökset huomioiden hallituskaudelle asetetut laatu- ja ympäris-
tötavoitt eet. 

3.2 
Laatu- ja ympäristöpolitiikka
Laatu- ja ympäristöpolitiikka ovat johdon eli vesiosuuskunnan hallituksen julkituo-
ma laatuun ja ympäristöasioihin liitt yvä organisaation tarkoitus ja suunta (Qualitas 
fennica).

[Täytä tähän hallituksen määritt elemä osuuskunnan noudatt ama laatu- ja 
ympäristöpolitiikka] 

• palvelun laatu (puhdas laatuvaatimukset täytt ävä vesi, häiriötön vedenjakelu 
 ja toimiva jäteveden käsitt ely, luotett ava avoin informointi)
• kestävä kehitys, ympäristövaikutusten huomioiminen
• lakien, asetusten ja säännösten noudatt aminen
• toimintojen kehitt äminen (henkilöiden koulutus, tietotaidon jakaminen, 
 avoimuus)
• asiakkaiden tasapuolinen kohtelu

3.3 
Laatu- ja ympäristötavoitteet

[Täytä tähän vesiosuuskunnan hallituksen hallituskauden asett amat laatu- ja
 ympäristötavoitt eet eriteltynä yksityiskohtaisempiin tavoitt eisiin tai 
saavutett aviin päämääriin. Tavoitt eet olisi hyvä kytkeä pitkän tähtäimen 
strategiaan.]

• dokumentoinnin parantaminen
• huoltotoimenpiteiden kehitt äminen, esim. huoltosopimukset
• valmiussuunnitelman päivitt äminen ja kehitt äminen
• vesivälitt eiseen epidemiaan varautuminen 

3
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Järjestelmän toteutt aminen

4.1 
Laatujärjestelmä
Laatujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa laatu- ja ympäristöpolitiikassa esi-
tett yjen tavoitt eiden toteutuminen, sekä varmistaa ett ä toimintoihin liitt yviä lakeja, 
asetuksia, standardeja ja sääntöjä noudatetaan. 

Laatujärjestelmään päivitystarve katsotaan vähintään kerran vuodessa. Järjestel-
mää kehitetään myös palautt eiden, katselmusten ja osuuskuntien toiminnan arvioin-
tien (auditointien) avulla. 

4.2 
Laatujärjestelmän rakenne ja sisältö

Vesiosuuskuntien laatujärjestelmä koostuu:
• laatukäsikirjasta, LKK
• toimintokaavioista ja menetelmäohjeista, MO
• työohjeista, TO
• lomakkeista ja valmiista sopimuspohjista, LO
• laatutallenteista
• viitetiedostoista

Laatukäsikirja on yleiskuvaus laatujärjestelmästä. Laatukäsikirja on koko johtamis-
järjestelmän ja muun toiminnan katt odokumentt i. Laatukäsikirjan tunnisteena toimii 
lyhenne LKK.

Toimintokaaviot ja menetelmäohjeet 
Toimintokaaviossa esitetään toimintojen kulku ja menett elyohjeista löytyvät proses-
sien kuvaukset ja yleisohjeet toimintojen suoritt amiseksi. Ohjeita laaditaan sellaisille 
toiminnoille, joissa toimintavirheet saatt aisivat aiheutt aa merkitt äviä laatupoikkea-
mia. Menetelmäohjeiden tunnisteena toimii lyhenne MO.

Työohjeet sisältävät tarkempia ja yksityiskohtaisempia ohjeita työvaiheiden suorit-
tamiseen. Työohjeiden tunniste on TO.

Lomakkeet ja valmiit sopimuspohjat toimivat käytännön apuna toimintoja suori-
tett aessa. Lomakkeiden tunniste on LO. 

4
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Laatutallenteet ovat vesiosuuskunnan laatujärjestelmän toiminnasta syntyviä do-
kumentt eja.  

Laatutallenteita ovat:
• asiakaspalautt eet/ kooste asiakaspalautt eita
• toiminnan arvioinnit eli auditointiraportit
• johdon katselmukset
• toimitt ajalista

Viitetiedostot ovat toimintaa ohjaavia lakeja, standardeja ja säännöksiä. 

4.3 

Asiakirjojen ja tallenteiden hallinta
Laatujärjestelmän asiakirjoihin kuuluvat laatukäsikirja, menett elyohjeet, työohjeet 
lomakepohjat ja viitetiedostot.

Laatujärjestelmän asiakirjoista ja laatutallenteista vastaa osuuskunnan laatuvas-
taava. Laatuvastaava varmistaa myös, ett ä vanhat asiakirjat arkistoidaan ja uusin 
versio on käytössä.

Vesiosuuskunnan arkisto sĳ aitsee osoitt eessa:
[täytä tähän osuuskunnan arkiston sĳ aintipaikka]

Tarkemmat tiedot asiakirjojen ja tallenteiden hallinnasta on menett elyohjeessa.

Menett elyohje: Asiakirjojen ja tallenteiden hallinta

4.4 

Koulutus, tietoisuus ja pätevyys
Vesiosuuskunnan hallitus tai hallituksen nimeämä henkilö varmentaa, ett ä toimĳ oilla 
on tarvitt ava pätevyys. Osuuskunnan henkilöitä koulutetaan tarvitt aessa. Koulutuk-
sen tarpeesta päätt ää hallitus. 

Pätevyysvaatimukset
Pätevyysvaatimuksena talousvesipuolen toimĳ oilla on vesihygieniapassi (Tervey-
densuojelulaki 763/1994). Osaamistodistus tulee olla kaikilla vesilaitoksessa työsken-
televillä henkilöillä, joilla voi olla vaikutusta talousveden laatuun. Osaamispassin 
suoritusvelvoite tuli voimaan 30.6.2008. Velvoite koskee yli 50 henkilön tarpeisiin tai 
yli 10 m3 talousvett ä päivässä toimitt avien laitosten työntekĳ öitä. (Vesilaitostekniikka 
ja hygienia 2007, 2)

Rakennussuunnitelman laatĳ an on oltava perehtynyt maanrakennus- ja kunnal-
listekniikkaan sekä materiaalien lujuusominaisuuksiin (RIL 77c, 11).

Rakentajilla sekä huolto- ja ylläpitotehtävissä työskentelevillä tulee olla perehdytys 
tehtäviin esim. laitevalmistajien antama koulutus. Mahdollisten erikoistehtävien 
suoritt amisessa tulee tarkastaa pätevyysvaatimukset erikseen esim. räjäytystyöt.

Taloushallinnon toimĳ oiden tulee olla perehtyneitä tehtäviinsä. Kirjanpitäjän tulee 
olla perehtynyt kirjanpitoon liitt yviin periaatt eisiin ja voimassa oleviin lakeihin ja 
määräyksiin.  
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Pätevyyden varmentaminen
Hallitus tai hallituksen nimeämä henkilö varmistaa, ett ä rakentajat ja urakoitsĳ at 
ovat päteviä ja toimivat sopimusten mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on lisäksi 
varmentaa, ett ä osuuskunnan toimĳ at tietävät vastuunsa ja valtuutensa ja tuntevat 
toimintaan liitt yvät lait ja asetukset.

Koulutusrekisteri
Osuuskunnan tulee pitää laitoksen toimĳ oista koulutusrekisteriä, josta selviää henki-
lön nimi, käydyt kurssit, koulutukset ja osaamistestaukset sekä suoritt amisen vuosi. 

4.5 
Viestintä
Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitokseksi luokitellun vesiosuuskunnan velvol-
lisuus on tiedott aa osakkaille ja muille asiakkaille mm. vedenlaadusta, vesihuollon 
maksujen muodostumisesta ja muutoksista, sopimusehtojen muutt amisesta ja mah-
dollisista häiriötilanteista. (Vesihuoltolaki 16§, 23§)

Valmius ja toiminta erityistilanteissaosiossa on esitett y tiedotuksen kulku erityis-
tilanteissa (Katso LKK kohta 5.4).  

Vesiosuuskunnan viestintä toimii avoimuus -periaatt eella ja sen tehtävänä on:
• välitt ää osakkaille ja mahdollisille ulkoisille asiakkaille tarpeellinen informaatio  

 osuuskunnan toiminnasta 
• motivoida ja sitoutt aa osakkaita toimimaan yhteiseksi hyväksi pitämällä huolta  

 heidän tietotarpeistaan 
• tarjota kaikille osakkaille mahdollisuus tulla kuulluksi ja välitt ää viestinsä 

 hallitukselle.

Yleinen tiedotus osakkaille ja sidosryhmille tapahtuu vesiosuuskunnan www-
sivujen kautt a, tiedott eilla ja vesiosuuskunnan yleisissä kokouksissa.

Vesiosuuskunnan sisäinen tiedotus tapahtuu pääasiassa puhelimitse, sähköpos-
tilla ja kokouksissa. Sisäisen tiedotuksen tehtävänä on jakaa tietoa osuuskunnan 
toimĳ oille.

4.6 
Resurssit
Hallitus tai hallituksen nimeämä henkilö vastaa resurssien ja infrastruktuurin riitt ä-
vyydestä.  Resursseihin kuuluvat henkilöstö ja toimitilat, laitt eet ja välineet. Resurs-
sien hallinnan pääasiallinen tehtävä on turvata vesihuoltolaitoksen toiminta niin 
normaali-, häiriö- kuin erityistilanteissa. 

Resurssien hallintaan kuuluvat myös työympäristö- ja turvallisuusasiat. Hallitus 
vastaa siitä, ett ä kaikilla vesiosuuskunnan toimĳ oilla on mahdollisuus työskennellä 
turvallisuusmääräysten mukaisesti. 
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Vesiosuuskuntien toiminnot

Vesiosuuskuntien toiminnot on jaoteltu pää- ja tukiprosesseihin. Vesiosuuskuntien  
pääprosesseja ovat: 

• hallinto ja talous 
• suunnitt elu ja rakentaminen
• tuotannon ylläpito 

Pääprosessien tukiprosesseina eli avustavina toimintoina toimivat asiakaspalvelu 
ja hankintaprosessi. 

Kaavio: Vesiosuuskuntien prosessikaavio

5
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5.1 
Hallinto ja talous 
Hallinto- ja talousosiossa on tietoa osuuskuntamuotoisesta toiminnasta, osuuskunnan 
perustamisesta, rahoitustuesta, hankinnoista ja taloudenhoidosta. 

Hallinto- ja talousosio on kuvatt u tarkemmin vuokaaviossa. Talous- ja hallinto-osa 
on jaett u osuuskunnan elinkaaren mukaisiin vaiheisiin, joita ovat

• osuuskunnan perustaminen
• rakentamisen suunnitt elu
• rakentaminen ja 
• ylläpito 

Talous- ja hallinto kaaviossa on huomioitu kunkin vaiheen tärkeimmät talouteen 
ja hallintoon liitt yvät asiat. 

Kaavio: Hallinto ja talous

Talous- ja hallintoasioissa tärkeintä ovat hyvät rutiinit ja selkeät toimintasäännöt. 
Osuuskunnalla tulee olla selkeät käytännöt laskujen ja maksujen käsitt elyssä, osuus-
kunnan hankinnoissa ja kirjanpidossa. 
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5.1.1 

Osuuskunta

Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää eikä osuuspääomaa ole ennalta määrätt y. 
Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi 
harjoitt aa taloudellista toimintaa siten, ett ä jäsenet käytt ävät hyväkseen osuuskunnan 
tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä 
avulla tai muulla tavalla. Osuuskunnan pääasiallisena tarkoituksena voi olla myös 
aatt eellisen tarkoituksen yhteinen toteutt aminen. (Osuuskuntalaki 1 luku 2§)

Osuuskunnalla on kaksoisluonne, osuuskunta on samalla jäsenyhteisö sekä lii-
keyritys. Osuuskunta toimii siis toisaalta sekä jäsenistönsä suuntaan omistajiensa 
päätösten mukaisesti sekä toisaalta markkinoiden suuntaan tehokkuutt a ja tulosta 
tavoitt elevana liikeyrityksenä. (Karjalainen 2008, 15)

Osuuskunnan vastuu- ja valtuualueet on käsitelty LKK:n kohdassa 2.4 ja 2.5.

5.1.2 

Vesiosuuskunnan perustaminen

Vesiosuuskunnan perustamisen lähtökohtana tulee olla tarve keskitetyn vesihuollon 
järjestämiseen. 

Alkuvalmistelut
Ennen vesiosuuskunnan perustamista tulee tehdä seuraavat asiat

• nykyisen vesihuollon ongelmat ja yhteisen vesihuollon järjestämisen   
 tarvekartoitus

• tiedotustilaisuuden järjestäminen kylän asukkaille 
• liitt ymishalukkuuden kartoitus (liitt ymishalukkuuskysely)
• erilaisten toteutt amismahdollisuuksien kartoitus (yhteys kuntaan, alueen   

 vesihuoltolaitokseen, alueelliseen ympäristökeskukseen,     
 terveydensuojeluviranomaiseen) ja kuntien olemassa olevien    
 kehitt ämissuunnitelmien ja yleissuunnitelmien huomioiminen. 

    (Heino ym. 2005, 28)
• harkitaan perustetaanko uusi vesiosuuskunta vai onko mahdollista laajentaa  

 lähialueen osuuskuntia

Osuuskunnan perustaminen
Perustamisvaiheessa tutustutaan tarkemmin osuuskunta- ja vesihuoltolakiin. Osuus-
kunnan perustaminen tehdään osuuskuntalain mukaisesti. Osuuskunnan perusta-
miseen tarvitaan perustamiskokous ja perustamisilmoitus. Perustamisen yhteydessä 
osuuskunnalle tulee laatia säännöt ja valita hallitus (Heino yms. 2005, 43). 

Perustamisvaiheessa on tärkeää suunnitella ja pohtia osuuskunnan elinkaarta, 
hankkeen rahoitusta, kyläläisten kiinnostusta ja aktiivisuutt a osuuskuntatoimintaan 
sekä verkoston käytt ö- ja ylläpitotoimintojen järjestämistä. Alueen asukkaat kannatt aa 
ott aa mukaan hankkeeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jott a he kokevat 
voivansa vaikutt aa asioihin. 

Menett elyohje: Osuuskunnan perustaminen
   Liitt yminen, sopimukset
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5.1.3 
Rahoitustuki

Osuuskunta voi hakea avustusta suunnitt elun ja rakentamisen rahoitt amiseen. Ylei-
simpiä rahoitt ajia ovat kunta ja alueelliset ympäristökeskukset. Joissakin tapauksis-
sa rahoitusta voi hakea TE- keskuksilta ja maakunnan liitolta. Rahoitusavustukset 
tulee hakea ajoissa ennen hankkeen käynnistymistä. Avustusten myöntäjät voivat 
asett aa tiett yjä ehtoja rahoituksen saamiseksi. Noudatett avia ehtoja voivat olla esim. 
osakkaiden tasapuolinen kohtelu, hankintojen kilpailutt aminen tai työnvalvojan 
määrääminen. (Heino ym. 2005, 37) 

Kunta voi avustaa hankett a rahoitusavustuksella tai takaamalla osuuskunnan lai-
nan. Alueelliset ympäristökeskukset voivat myöntää hankkeelle avustusta tai hanke 
tai sen osa voidaan toteutt aa valtion vesihuoltotyönä. Mikäli yhteiskunta avustaa 
hankett a yli 50 %:lla tulee osuuskunnan toimia julkisen hankintalain mukaisesti.  

Alueellisilla ympäristökeskuksilla ja TE- keskuksilla on omat rahoitushakemus-
lomakkeet. Kunnalle kelpaa yleensä vapaamuotoinen hakemus. 

Rahoituslomakkeet löytyvät helpoiten kunkin tahon verkkosivuilta.

5.1.4 
Taloudenhoito

Vesiosuuskunnan tulee suunnitella toiminnan rahoitus taloudellisesti kannatt avaksi. 
Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, ett ä niillä katetaan 
vesihuoltolaitosten investoinnit ja käytt ökustannukset. Vesihuollon maksuihin saa 
sisältyä enintään kohtuullinen tuott o pääomalle, joten kustannusten tulee vastata 
mahdollisimman hyvin vesihuollon todellisia kustannuksia. Vesihuoltolaitoksen vel-
vollisuuksiin kuuluu tiedotusvelvollisuus vesihuollosta peritt ävien maksujen muo-
dostumisesta. (Vesihuoltolaki 18 §)

Vesihuollon maksujen tulee olla kohtuullisia ja tasapuolisia. Maksujen tulee pe-
rustua kiinteistön käytt ämän veden määrään ja poisjohdett avan jäteveden määrään 
ja laatuun. Vesihuollosta peritt ävät maksut yksilöidään vesihuoltolain 19 §:ssä. Käyt-
tömaksujen lisäksi vesihuoltolaitos voi periä liitt ymismaksua, perusmaksua sekä 
muita maksuja laitoksen palveluihin perustuen. Liitt ymismaksu ja perusmaksu voivat 
kuitenkin olla perustellusti erisuuruisia verkoston eri-alueilla. (Vesihuoltolakiopas 
2002, 39-41) 

Vesiosuuskunnan tulojenhankinta perustuu liitt ymis-, perus- ja käytt ömaksui-
hin. Osuuskunnan hallitus tekee laskelmat ja esitt ää maksujen suuruuden. Jäsenet 
vahvistavat ja hyväksyvät maksut osuuskuntakokouksessa. Hallitus päätt ää yleensä 
palvelumaksuista. (Heino ym. 2007, 131)

Talousarvio 
Osuuskunnan tulee laatia tuloistaan ja menoistaan talousarvio eli budjett i. Budjett i 
laaditaan kirjanpidon periaatt eiden mukaisesti. 

Budjetointi voidaan jaotella karkeasti kahteen eri vaiheeseen
1. Rakentamisen aikaiseen budjetointiin
2. Käytt övaiheen budjetointiin 

Osuuskunnan tulee laatia vuositt ainen vuosibudjett i, sekä pitkän aikavälin budjet-
ti, jossa huomioidaan osuuskunnan eri elinkaarenvaiheista johtuvat kustannukset. 
Suurimmat kustannuserät ovat rakentamisvaiheessa, jonka jälkeen talous tasaantuu 



20  Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja

käytt ö- ja ylläpitovaiheessa. Käytt ö- ja ylläpitovaiheessa on kuitenkin osatt ava varau-
tua taloudellisesti jo verkoston saneerausvaiheeseen.  

Rahoitusvaiheet voidaan karkeasti jaotella rakentamiseen, ylläpitoon ja saneera-
ukseen (Heino ym.2005, 43).

Lomakkeet: budjett imalli

Osto- ja myyntilaskut ja maksut
Osto ja myyntilaskut ja maksut tehdään verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Laskumerkinnät:
Pakollisista laskumerkinnöistä säädetään arvonlisäverolaissa. Laskun tulee sisältää 
vähintään seuraavat merkinnät:

• laskun antamispäivä 
• juokseva tunniste 
• myyjän arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) 
• ostajan arvonlisäverotunniste käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa ja   

 yhteisökaupassa 
• myyjän ja ostajan nimi ja osoite 
• tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne 
• tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun   

 maksupäivä 
• veron peruste (= veroton hinta, johon alv lisätään) verokannoitt ain ja   

 yksikköhinta ilman veroa ja hyvitykset ja alennukset     
 (jos eivät yksikköhinnassa) 

• verokanta 
• suoritett avan veron määrä 
• verott omuuden tai käännetyn verovelvollisuuden peruste 
• muutoslaskussa viitt aus aikaisempaan laskuun (Verohallinto, 2004)

Kevennett yjä laskumerkintöjä voidaan soveltaa silloin kuin laskun suuruus ei ylitä 
250 euroa. Tällöin laskussa on oltava seuraavat merkinnät

• laskun antamispäivä
• myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste (Y-tunnus)
• myytyjen tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen luonne
• suoritett avan veron määrä verokannoitt ain tai veron peruste verokannoitt ain  

 (Taloushallintoliitt o, 2007.)

5.1.5 
Kirjanpito ja tilintarkastus

Vesiosuuskunta on kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen. Osuuskunnan tulee 
laatia vuositt ainen tilinpäätös kirjanpitolain ja osuuskuntalain säännösten mukaisesti. 
Osuuskunnan on ilmoitett ava tilinpäätös rekisteröitäväksi kahden kuukauden kulut-
tua tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. (Osuuskuntalaki 6. luku)

Osuuskunnan on valitt ava tilintarkastaja ja toimitett ava tilintarkastus. Tilintarkas-
tajien valinnasta säädetään osuuskuntalaissa. Tilintarkastajan valitsee osuuskunnan 
kokous. (Osuuskuntalaki 7. luku) Rahoitt ajana toimivat kunnat saatt avat haluta hy-
väksyä tai määrätä vesiosuuskunnan tilintarkastajan, mutt a käytännöt vaihtelevat 
kunnitt ain. Tarkista asia kuntakohtaisesti.
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Mikäli osuuskunnassa ei ole kirjanpitoon perehtynytt ä henkilöä, kannatt aa kir-
janpitäjäksi ott aa ammatt ilainen. Kirjanpitäjäksi on hyvä valita yhteistyökykyinen ja 
neuvova kirjanpitäjä, mikäli kirjanpito ei ole osuuskunnan henkilöille tutt ua.

Hankekohtainen kirjanpito
Hankkeiden kirjanpito tehdään kunkin hankkeen kohdalla erikseen kustannusseu-
rantalomakkeella. 

Hankkeen rahoitt ajat vaativat yleensä hankekohtaisen kustannuseritt elyn, eikä 
hankekohtaista eritt elyä yleensä saa suoraan osuuskunnan kirjanpidosta. 

Hankkeen vetäjä huolehtii hankekohtaisesta kirjanpidosta.

Lomake: Hankekohtainen kustannusseuranta

5.1.6 

Rekisterit

Jäsenluett elo
Vesiosuuskunnan tulee ylläpitää jäsenluett eloa. Luett eloon merkitään jäsenen nimi, 
osoite, osuuksien määrä ja päivä, jona hänet on hyväksytt y jäseneksi. (Osuuskuntalaki 
3. luku 3§)

Henkilötietorekisterien pitämisestä säädetään henkilötietolaissa (523/1999).

Toiminnan seuranta
Vesiosuuskunnan tulee ylläpitää tilastotietoa toiminnastaan. Tilastoista voidaan seu-
rata toiminnan kehitt ymistä ja arvioida alueen vesihuollon kehitt ymisen suuntaa. 
Tietoja voi hyödyntää osuuskunnan tulevaisuuden kannatt avuuden suunnitt elussa. 
Tilastoitavia tietoja ovat esim. liitt ymien, kiinteistöjen ja palveltavien ihmisten mää-
rä, verkoston mitoitus, veden toimitusmäärä sekä vastaanotetun jäteveden määrä. 
Tilastotiedoissa on hyvä verrata mitoitusta ja toteutunutt a arvoa.

Vesihuoltolaitokseksi luokitellun vesiosuuskunnan tulee ilmoitt aa tilastotietoja 
ympäristöhallinnon VELVET – tietojärjestelmään alueellisen vesihuollon suunnitt elua 
ja tilastointia varten. Tilastotiedot kerätään vuositt ain. Myös kunnat keräävät usein 
tietoja alueensa vesiosuuskunnista. Tarkista asia kunnalta. 

5.1.7 
Vakuutukset

Osuuskunnalla tulee olla vastuuvakuutus. Vesiosuuskunnan omaisuuden vakuutt a-
misessa käytännöt poikkeavat vakuutusyhtiöiden kesken (Alarotu 2008, 46). Vakuu-
tuksia hankitt aessa kannatt aa miett iä vakuutuksen tarve ja olla yhteyksissä useimpiin 
vakuutusyhtiöihin. Vakuutuksia ott aessa kannatt aa vakuutusyhtiöt kilpailutt aa ja 
lukea huolellisesti vakuutusehdot.

5.1.8 

Hankinnat 

Osuuskunnan hankinnat voivat olla erityisalojen hankintalainsäädännön mukaisia, 
kilpailutett avia hankintoja tai suoria hankintoja, riippuen hankinnan suuruudesta. 
Osuuskunta voi myös halutessaan tehdä pidempiaikaisen hankintasopimuksen val-
mistajien kanssa. 

Hankintaohjeessa on kuvatt u erityisalojen hankintalainsäädännön mukaisten han-
kintojen perusteet ja menett elytapa. Osuuskunnan hankintamenett elyt on kuvatt u 
hankintaprosessikaavioissa. 
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Kaavio: Hankintaprosessi

Menett elyohje: Hankinnat
   Kokousten asialistamallit, hankinnat
   Tarjouspyyntömalli

Hankintojen kilpailutt aminen
Vesihuollon hankinnat tulee kilpailutt aa tarvitt aessa erityisalojen hankintalain 
(349/2007) mukaisesti. Kyseistä lakia sovelletaan kun hankinnat ylitt ävät lain asett a-
mat euromääräiset raja-arvot. (katso laki/hankintaohje)

Osuuskunnan on syytä kilpailutt aa suunnitt elu- ja rakentamisvaiheen hankinnat 
löytääkseen parhaan taloudellis-teknisen ratkaisun. Hankinnoissa tulee aina huomi-
oida myös tuott een tai palvelun laatu. 

Pienempienkin hankintojen kilpailutt aminen on järkevää parhaan ja taloudellisim-
man ratkaisun löytämiseksi.

Hankkeiden rahoitt ajat voivat myös vaatia vesiosuuskuntaa noudatt amaan han-
kintalainsäädäntöä.  Mikäli hankkeen päärahoitt ajana toimii yhteiskunta, tulee han-
kinnat kilpailutt aa hankintalainsäädännön mukaisesti. Tarkista asia rahoitt ajalta. 
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Hankintojen laadunvarmistus
Hankituille materiaaleille ja tuott eille tehdään aina vastaanott otarkistus. Vastaan-
ott otarkastuksessa tarkistetaan, ett ä tuote vastaa tehtyä tilausta, eli määrä on oikea 
ja laatu hyväksytt ävää. Mikäli hankinta ei vastaa tehtyä tilausta, tehdään asiasta 
reklamaatio. 

Hankinta hyväksytään ja kuitataan vastaanotetuksi lähetyslistaan esim. laitt amalla 
tarkastus-merkintä, päivämäärä ja nimikirjaimet lähett eeseen.

Lomake: Reklamaatiolomake

5.2 
Rakentamisen suunnittelu ja rakentaminen 
Rakentamisen tärkein lähtökohta on vesiosuuskunnan kokonaisvaltainen, kannatt a-
vuuden ja elinkaaren huomioiva toiminnan suunnitt elu.  

Osuuskunnan toiminnan tulee olla pidemmällä tähtäimellä tarkasteltuna kannat-
tavaa, joten suuremmat hankkeet toteutetaan vaiheitt ain. Aluksi rakennetaan ydin-
verkosto ja laajennetaan verkostoa tarpeen ja kannatt avuuden mukaan. 

Rakentamiseen liitt yvä taloudellinen puoli, suunnitt elun ja rakentamisen rahoitus, 
avustukset ja lainat on käsitelty hallinto- ja talousosiossa. (Katso LKK kohta 5.1)

Rakentamisen ja suunnitt elun laatu
Rakentamisessa otetaan alusta asti huomioon toiminnan ja laitt eiden laadukkuus. 
Tuott eiden ja materiaalien hyvä laatu sekä laadukas suunnitt elu ja asennus tuovat 
tulevaisuudessa huomatt avia kustannussäästöjä osuuskunnalle korjauskustannusten 
vähentymisen myötä. Hankalimmissa osa-alueissa käytetään tarvitt aessa konsultt eja 
varmentamaan toiminnan laatu.

Rakennushankkeen vaiheet
Rakennushankkeen läpivienti tehdään vaiheitt ain. Vaiheet ovat karkeasti jaoteltavissa 
seuraavasti:

• hankkeen tavoitt eiden määritt ely, esisuunnitt elu
• hankesuunnitelman laadinta,  
• investointipäätös hankesuunnitelman pohjalta
• suunnitt elutt aminen
• suunnitelmien ja tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen 
• rakentamispäätös
• rakennutt amisen laajuus
• urakoitsĳ an/urakoitsĳ oiden valinta
• rakentaminen 
• työmaavalvonta ja tarkastukset
• työn vastaanott o ja käytt öönott o
• takuuaika

Rakentamisen suunnitt elu ja rakentaminen on kuvatt u toimintokaavioissa. Ra-
kentaminen on jaoteltu vedenott amon, talousvesiverkoston sekä viemäriverkoston 
rakentamiseen. Tärkeimpiin toimintoihin on laaditt u menetelmäohjeet. 
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5.2.1 
Suunnittelu

Suunnitt eluvaihe koostuu hankkeen esisuunnitt elusta, hankesuunnitelman laadin-
nasta, suunnitt elutt amisesta, rakentamissuunnitelman laadinnasta ja rakentamis-
suunnitelman hyväksymisestä. Hankkeen alussa tehdään katt ava esisuunnitt elu, 
joka toimii hankesuunnitelman pohjana. Hankesuunnitelman pohjalta tehdään in-
vestointipäätös. Myönteisen investointipäätöksen perusteella aloitetaan suunnitt e-
lutt aminen. 

Suunnitt elun apuna käytetään suunnitt elukaaviota, suunnitt elun menett elyohjett a 
ja suunnitt elun ja sopimusten tarkistuslistoja.

Hankinnat on käsitelty LKK:n kohdassa 5.1.8.

Kaavio Rakentamisen suunnitt elu
Rakentamisen suunnitt elu
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
Kokousten asialistamallit, suunnitt elu
Hankesuunnitelma malli
Lupien tarkistuslista
Suunnitt elun tarkistuslista

Esisuunnitt elu
Esisuunnitt eluvaiheessa määritellään tavoitt eet, tehdään kannatt avuus- ja kustan-
nusselvityksiä, määritellään resurssit huomioiden osuuskunnan toimĳ oiden omat 
osaamisalueet sekä huomioidaan hankkeen riskit. 

Esisuunnitt eluvaiheessa
• pohditaan hankkeen toteutt amisen lisäksi vesiosuuskunnan elinkaarta   

 huomioiden alueen väestönkehitys, vesiosuuskunnan tulevaisuuden kuva   
 ja sen vaikutus hankkeen kannatt avuuteen.

• otetaan yhteytt ä sidosryhmiin mm. kuntaan, alueelliseen ympäristökeskukseen,   
 paikalliseen vesihuoltolaitokseen, maanomistajiin, liitt yjiin ja suunnitt elĳ oihin. 

• huomioidaan alueen vesihuollon strateginen kehitt ämissuunnitelma ja   
 vesihuollon alueellinen suunnitelma, alueen kaavoitustilanne ja hankkeen   
 ympäristövaikutukset. 

• Mietitään mitä rakentamisen jälkeen? Miten ylläpito ja huoltotehtävät hoidetaan  
 ja miten huollot ja tulevaisuuden saneeraukset rahoitetaan. 

• Mietitään rakentamisen käytännön toteutusta, rakennutetaanko vai    
 rakennetaanko, ja mikä on mahdollisen rakennutt amisen laajuus. 

• Huomioidaan, ett ä konsultt ipalvelujen käytt ö vaikutt aa oleellisesti hankkeen  
 kokonaiskustannuksiin mutt a myös laatuun. 

Suunnitt eluvaiheessa käytetään apuna rakentamisen suunnitt elukaaviota, menet-
telyohjett a ja tarkastuslistaa.

Suunnitt elutt aminen
Verkoston suunnitt elussa käytetään ammatt ilaista. Suunnitt elĳ an tulee olla pereh-
tynyt yhdyskuntatekniikkaan ja materiaalien lujuusominaisuuksiin. Kokemus vesi-
osuuskuntien rakentamisesta, lupa-asioiden hoitamisesta ja hankintojen kilpailutt a-
misesta on eduksi. 

Sopimusta tehtäessä sovitaan selkeästi vesiosuuskunnan ja suunnitt elĳ an vastuu-
alueet. Suunnitt elun sopimusehdot määritellään tarkasti ja yksiselitt eisesti ristiriitojen 
vältt ämiseksi. 
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5.2.2 
Rakentaminen

Rakentamisen onnistumisen edellytyksenä on hyvä ja laadukas rakennussuunnitel-
ma, osaava ja ennakoiva rakennushankkeen vetäjä, sekä toimĳ oiden hyvä yhteistyö- ja 
ennakointikyky. Keskeistä rakentamisessa on ennakointi ja oikea-aikaisuus. 

Rakentamisvaiheen apuna käytetään rakentamisen kaaviota ja menett elyohjeita 
sekä tarkistuslistoja. Laatujärjestelmässä on yleisohje rakentamisesta ja yksityiskoh-
taisemmat ohjeet vedenott amon, talousvesiverkoston ja viemäriverkoston rakenta-
misesta.

Yleisohjeet: Rakentamisen kaavio
   Rakentaminen valmistelut
   Rakentamisen tarkastuslista
   Urakkaohjelman tarkistuslista

Rakentamisen aikaiset hankinnat
Hankinnat tehdään hyvissä ajoin. Materiaalien ja työvoiman tarve ennakoidaan noin 
kolmen kuukauden päähän kustannustehokkaan toteutuksen saavutt amiseksi. Tur-
haa koneiden ja laitt eiden seisomista pyritään vältt ämään. (katso LKK kohta 5.1.8. 
hankinnat)

Rakennushankkeen hallinta
Rakennushankkeen vetäjän tulee hallita rakennusprojekti kokonaisuudessaan ja pys-
tyä ohjaamaan hankett a niin, ett ä jokaisella hankkeen toteutt ajalla on edellytykset hoi-
taa omat tehtävänsä sovitusti. Rakennushankkeen hallintaan kuuluvat hankkeen

• taloudenhallinta 
• laadunhallinta
• aikataulunhallinta 
• tiedonhallinta
• riskienhallinta
• ja rakentamispuolen sopimusten hallinta

Rakentamisvaiheen tehtäviin kuuluvat mm. urakkasopimusten laatiminen, työ-
maavalvonta, työmaapalaverit, lisä- ja muutostyöt, hankkeen talouden seuranta, 
urakan vastaanott o ja takuutarkastukset.

Rakennushankkeella tulee olla nimetyt tavoitett avissa olevat yhteyshenkilöt ja 
henkilöillä selkeät yhteisesti sovitut toimintalinjat ja vastuualueet.

Menett elyohje: Rakentaminen, työmaahallinto
Lomakkeet:  Kokousten asialistamallit, rakentaminen
   Sopimus maanomistajan kanssa
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Rakentamisen laadunvalvonta 
Rakentamisen aikaisessa laadunvalvonnassa kiinnitetään erityistä huomioita verkos-
ton osien laatuvaatimusten täytt ymiseen ja asentamisen laatuun. 

Katso ohjeet: Rakentaminen, vesĳ ohtoverkosto
   Rakentaminen, viemäriverkosto
 

Rakennutt aminen
Rakennushankkeen onnistunut ohjaaminen ja hallinta edellytt ävät monilta osin 
osaamista ja ammatt itaitoa. Mikäli osuuskunnalla ei ole halua tai omaa osaamista, 
kannatt aa osuuskunnan miett iä rakennutt amista. Rakennutt amisen voi halutessaan 
suoritt aa avaimet käteen -periaatt eella tai käytt ää rakennutt amista hankalimmis-
sa/ vaativimmissa osa-alueissa. Rakennutt amisessa on huomioitava sen vaikutt avan 
oleellisesti hankkeen kokonaiskustannuksiin mutt a myös laatuun.

Rakennutt ajan valintaan kannatt aa kiinnitt ää erityisiä huomioita. Rakennutt ajaksi 
valitaan osaava ja ammatt itaitoinen rakennutt aja.

5.2.3 
Materiaalien ja laitteiden valinta

Vesihuoltolaitos vastaa siitä, ett ä materiaalit ja laitt eet ovat määräysten mukaiset. 
Laitt eiden tulee täytt ää Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1: Kiinteis-
töjen vesi- ja viemärilaitt eistot määräykset. Vesihuoltolaitos vastaa siis verkostojen, 
niihin liitt yvien pumppaamoiden, säiliöiden ja mahdollisen vedenott amon määrä-
ysten täytt ymisestä. 

Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön vesilaitt eista. Vesihuoltolaitokselle kuuluu 
kuitenkin kiinteistön vesimitt arin asianmukaisuuden varmistaminen. Apua materi-
aalivalinnoissa voivat antaa alueen suuret vesihuoltolaitokset tai muut osuuskunnat. 
Rakentamisvaiheessa on hyvä huomioida verkostojen yhteensopivuus läheisten ve-
siosuuskuntien ja kunnan vesihuoltoverkoston kanssa mahdollisen liitt ymisen tai 
yhdysputken vuoksi. 

Talousvesiverkosto
Talousvesiverkoston osien, kuten putkien ja liitososien, tulee olla talousvesikäytt öön 
hyväksytt yjä. Vedenlaadun tulee säilyä vesĳ ohdossa hyvänlaatuisena ja hygieenisenä. 
Verkostomateriaaleista ei saa irrota eikä liueta veteen terveydelle vaarallisia aineita 
tai hajua, makua tai väriä. (Vesilaitostekniikka ja hygienia, 22).

Vesiosuuskunnan on huolehditt ava siitä, ett ä kiinteistöjen omistajat eivät missään 
tapauksessa liitä omia vesilähteitään osuuskunnan verkkoon. Kyseisestä toimenpi-
teestä on aina sovitt ava erikseen.

Viemäriverkosto
Viemäriverkoston osien ja materiaalien tulee olla jätevesien johtamiseen hyväksytt yjä. 

Laitevaatimukset on käsitelty tarkemmin menett elyohjeessa.
 
Menett elyohje: Laitevaatimukset
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5.2.4 

Asennus

Asennuksissa kiinnitetään erityistä huomioita asennuksen laatuun. Asianmukainen 
asennus takaa laitt eiden kestävyyden. Väärin tai huolimatt omasti asennetut laitt eet 
rikkoutuvat helposti ja tuovat näin lisää korjauskustannuksia. 

Asennukset tehdään aina valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Asennukset 
suoritt aa siihen perehtynyt henkilö. Periaateohjeet asennuksista löytyvät työkohteen 
työselityksestä.

Käytössä olevien järjestelmien vesĳ ohto- ja viemäriasennuksia ei saa tehdä saman-
aikaisesti, ja asennukseen käytett äviä välineitä ja laitt eita tulee säilytt ää ja kuljettaa
erikseen. Viemäriverkoston asennustöissä on huomioitava työturvallisuus.

Talousvesiverkosto
Talousvesiverkoston ja talousvesilaitt eiden kanssa kosketuksissa olevilla henkilöillä 
tulee olla voimassa oleva vesihygieniapassi. Talousvesiverkostopuolen asennuksissa 
kiinnitetään erityistä huomioita hygieenisyyteen. 

Menett elyohje: Huoltotöiden hygienia

5.2.5 
Materiaalien ja laitteiden vastaanottotarkastukset

Vesiosuuskunnan työmaavalvoja vastaa yhdessä urakoitsĳ an kanssa laitt eiden ja ma-
teriaalien vastaanott otarkastuksesta rakennusvaiheessa. Urakoitsĳ a vastaa kuitenkin 
siitä, ett ä asennett ava materiaali tai laite on asennusvaiheessa päällisin puolin ehjä 
ja kunnossa. 

Pumppaamoiden vastaanott otarkastus tehdään verkoston käytt öönott ovaiheessa. 
Vastaanott otarkastuksen suoritt aa laitevalmistaja yhdessä vesiosuuskunnan edusta-
jan kanssa. Tarkastuksesta täytetään vastaanott otarkastuslomake. 

Lomake: Pumppaamoiden vastaanott otarkastus

5.2.6 
Käyttöönotto

Talousvesiverkosto
Talousvesiverkoston toimivuus ja hygieenisyys varmennetaan käytt öönott ovaiheessa. 
Verkoston vesitiiviys varmistetaan painekokeella ja verkosto huuhdellaan talousve-
dellä. Tarvitt aessa verkosto vielä desinfi oidaan klooripitoisella vedellä ja huuhdel-
laan mikäli on syytä epäillä verkoston likaantuneen. 

Vesĳ ohtoverkostosta otetaan vesinäyte ennen käytt öönott oa, yleensä viimeisestä huuh-
teluvedestä, mikäli talousveden laatuvaatimukset täytt yvät, ei desinfi ointia tarvita.

Painekoe
Painekoe suoritetaan määräysten mukaisesti ja siitä syntyvä pöytäkirja liitetään ra-
kennushankkeen tarkastusasiakirjoihin. Painekokeen suoritt aa siihen pätevä urakoit-
sĳ a tai kunnan/ympäristökeskuksen valvoja riippuen hankkeen rahoituksesta.

Viemäriverkosto 
Viemäriverkoston toimivuus tarkastetaan tiiviyskokeella. Tiiviyskoe suoritetaan 
määräysten mukaisesti ja siitä syntyvä pöytäkirja liitetään rakennushankkeen tar-
kastusasiakirjoihin.
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5.3 
Tuotannon ylläpito/ tuotantoprosessi
Tuotannon ylläpitoon kuuluvat vesiosuuskunnan toimintojen ylläpitäminen. Tuo-
tantoprosessin toimintoja ovat 

• vedenott o 
• talousveden jakelu 
• jäteveden vastaanott o ja johtaminen 
• sekä asiakaspalvelu 

Prosessien ylläpidon tehtävänä on varmistaa talousveden laatuvaatimusten täyt-
tyminen ja vesihuoltojärjestelmän häiriötön toiminta niin normaali- kuin häiriötilan-
teissa. Verkoston häiriötön toiminta saavutetaan toimivalla valvonnalla, vikapäivys-
tyksellä ja säännöllisillä huolloilla. 

Erityistilanteisiin varautuminen on käsitelty laatukäsikirjan kohdassa 5.4.

Kaavio: Tuotantoprosessit
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5.3.1 
Asiakaspalvelu 

Vesiosuuskunnan toiminta on paljolti asiakaspalvelua. Vesiosuuskunnan asiakaspal-
veluun sisältyy seuraavat toiminnot: 

• liitt yminen jäseneksi
• liitt yminen vesiosuuskunnan verkostoon
• kiinteistön omistajan käytt ö- ja huoltokoulutus
• vikapäivystys
• tiedott aminen
• laskutustoiminnot

Liitt yminen jäseneksi
Vesiosuuskunnan jäseneksi liitytään täytt ämällä jäsenhakemus ja maksamalla jäsen-
maksu. Jäsenhakemus käsitellään ja hyväksytään hallituksen kokouksessa. 

Kiinteistön liitt yminen vesiosuuskunnan verkostoon ja sopimusehdot
Osuuskunnan tulee määritt ää ja sopia menett elytapa ja käytäntö kiinteistön liitt ämi-
seksi osuuskuntaan. Vesihuollon sopimuksista ja sopimusehdoista määrätään vesi-
huoltolaissa. (katso MO liitt yminen, sopimusehdot) Vesiosuuskunnan tulee määritt ää 
yleiset toimitusehdot. VVY on julkaissut mallin vesihuoltolaitoksen sopimusehdoista 
ja yleisistä toimitusehdoista. 

Liitt ymissopimus tehdään aina kirjallisesti. Liitt ymissopimuksessa on erityisen 
tärkeää kirjata tarkasti liitt ymispiste ja mahdolliset liitt ymisen erikoisehdot. (Esim. 
maitotilan liitt yminen ja siihen liitt yvät ehdot tai suuremman liitt ymismaksun pe-
rusteet)

Kiinteistön liitt ymisen yhteydessä on hyvä pitää kiinteistön omistajalle/käytt äjille 
pienimuotoinen käytt ökoulutus sekä informoida kiinteistön omistajaa hänelle kuu-
luvista tehtävistä. Viemäriverkoston käytt äjille on annett ava ohjeet viemäriverkoston 
käytöstä.

Ohje viemäriverkoston käytt äjille

Osuuskunnan asiakaspalvelu uuden asiakkaan kohdalla on kuvatt u asiakaspal-
veluprosessissa.

Kaavio:  Liitt yminen asiakkaaksi
Menett elyohje: Liitt yminen, sopimuskäytännöt
Lomakkeet: Jäsenhakemus
   Liitt ymissopimus
   Siirtosopimus

Lakisääteiset velvollisuudet 
Vesiosuuskunnan lakisääteisiin tiedotusvelvollisuuksiin kuuluvat tiedotus osakkaille 
veden laadusta ja maksujen perustumisperiaatt eista sekä yleinen neuvonta ja tiedotus 
vesiosuuskunnan toiminnasta ja palveluista. 

Asiakaspalaute
Asiakaspalautt eet/valitukset tulee aina kirjata ja palautt eeseen tulee aina vastata, 
etenkin jos on kyse reklamaatiosta. Palautt eesta aiheutuneet toimenpiteet kirjataan 
asiakaspalautelomakkeelle.
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Asiakaspalvelun mitt arina toimivat saadut asiakaspalautt eet ja asiakastyytyväi-
syyskyselyt. 

Asiakaspalautt eet kirjataan reklamaatiolomakkeelle ja käsitellään tarvitt aessa halli-
tuksen kokouksissa. Kooste asiakaspalautt eista käsitellään johdon katselmuksissa.     

Lomakkeet:  Reklamaatiolomake
   Asiakastyytyväisyyskysely
 

5.3.2 
Huoltotoimenpiteet  

Huoltotoimenpiteet ovat tärkeä osa vesihuoltolaitoksen käytt övaihett a. Tehtävistä 
huoltotoimenpiteistä tulee olla huoltosuunnitelma sekä huolto-ohjeet tavallisimpiin 
toimenpiteisiin. Säännölliset perushuollot tehdään vähintään 3-5 vuoden välein tai 
tietyn käytt ötuntimäärän ylitt yessä. Huoltoväli määräytyy verkoston käytön ja kuor-
mituksen perusteella. Säännölliset huoltotoimenpiteet pidentävät laitt eiden elinikää 
ja tuovat näin kustannussäästöjä osuuskunnalle. 

Huoltotoimenpiteiden suoritt ajan täytyy olla pätevä ja hänellä on oltava voimassa 
oleva vesihygieniapassi sekä riitt ävät tiedot huoltotoimenpiteisiin liitt yvistä turval-
lisuusmääräyksistä. 

Huoltotoimenpiteet tehdään aina valmistajan ohjeiden mukaisesti. Huoltotoimen-
piteet dokumentoidaan täytt ämällä huoltoraportt i tai pitämällä huoltopäiväkirjaa.

Menetelmäohjeet: Huolto- ja tarkkailusuunnitelma
   Huoltotöiden hygienia, talousvesi
   Työturvallisuus
Työohjeet: Pumppaamoiden huolto
   Huoltoraportt i, yleinen
   Pumppaamoiden huoltoraportt i

5.3.3 
Veden jakelu

Vedenjakelun tehtävänä on toimitt aa puhdasta talousvett ä, normaalipaineella ilman 
katkoksia osakkaille ja muille asiakkaille. Talousvesi voidaan ott aa omasta vedenot-
tamosta tai kunnallisesta talousvesiverkostosta.

Talousveden laadunvalvonta on käsitelty LKK:n kohdassa 6.1.

Vedenott amot
Vesiosuuskunnalla voi olla oma vedenott amo tai se voi olla liitt yneenä alueen vesi-
laitoksen verkostoon. Vedenott amo voi olla pohjaveden- tai pintavedenott amo. Raa-
kaveden käsitt elytarve määräytyy raakaveden laadun perusteella. Vedenkäsitt elyn 
tarkoituksena on poistaa vedestä haitallisia aineita ja mikrobeja sekä vähentää veden 
syövytt ävyytt ä (Vesilaitostekniikka ja hygienia 2007, 13). 

Vedenott amolla tulee olla desinfi ointivalmius vaaratilanteen varalle. 

Laatujärjestelmässä on yleisohje vedenott amon suunnitt elusta.   

Menetelmäohje: Vedenott amon suunnitt elu
   Talousveden laatu
   Talousveden laadunhallinta
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5.3.4 
Jäteveden vastaanotto ja johtaminen

Jäteveden viemäröinnin tehtävänä on koota jätevedet ja johtaa ne jätevedenpuhdis-
tamolle puhdistett avaksi. Yleensä jätevedet johdetaan alueelliseen jätevedenpuhdis-
tuslaitokseen. 

Osuuskunta vastaanott aa talousjätevett ä, joita ovat mustat ns. käymäläjätevedet 
ja harmaat jätevedet eli pesuvedet. Muun kuin talousjäteveden vastaanott amisesta 
on sovitt ava aina erikseen jätevedenpuhdistamon kanssa. Jäteveden johtamisesta 
aiheutuvat ympäristöriskit on huomioitu riskianalyysissä.

5.4 

Valmius ja toiminta erityistilanteessa 
Varautuminen ennalta erityistilanteisiin perustuu mm. terveydensuojelulakiin 
(763/1994). Muita toimintaa ohjaavia lakeja erityistilanteissa ovat valmiuslaki, pe-
lastuslaki ja vesihuoltolaki. Terveydensuojelulain mukaan talousvett ä toimitt avan 
laitoksen on varaudutt ava ennalta erityistilanteisiin. Vesilaitoksella tulisi olla varau-
tumissuunnitelma erityistilanteita varten. 

Erityistilanteiden hallinnan tarkoituksena on tunnistaa riskit, ehkäistä riskien to-
teutuminen ja minimoida haitalliset vaikutukset. Riskien tunnistamisen ja arvioimisen 
pohjalta tehdään varautumissuunnitelma. Vesihuollon erityistilanteiksi luokitellaan 
kaikki vesihuollon palvelutuotantoa vaikeutt avat tai vaarantavat tilanteet, lukuun 
ott amatt a normaaleja toimintahäiriöitä (Vikman & Arosilta 2006, 8). 

Erityistilanteita voivat aiheutt aa mm.
• ympäristötekĳ ät, (luonnonilmiöt kuten tulvat, rankkasateet, myrskyt)
• ympäristöonnett omuudet
• saatavuushäiriöt (esim. sähkökatkokset)
• vesihuoltolaitoksen toimintahäiriöt
• Muut tekĳ ät (esim. ilkivalta, tulipalot) 
            (Vikman & Arosilta 2006, 21-33).

Kyseiset erityistilanteet on käsitelty tarkemmin riskianalyysissä.

Toimĳ oiden vastuualueet
Kunnan tehtävänä on tehdä valmiuslain mukainen valmiussuunnitelma ja tervey-
densuojeluviranomainen vastaa yleisestä ympäristöterveyden erityistilannesuunni-
telman laadinnasta. Ympäristöterveyden erityistilanteita ovat juomaveden ja ruoan 
saastuminen mikrobeilla, kemikaaleilla tai radioaktiivisilla aineilla. Kunnan pelas-
tuslaitos vastaa sammutusvesisuunnitelmasta. Seraavalla sivulla olevassa taulukossa 
on esitett y kunkin tahon päävastuualueet. 
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Taho    Päävastuu alueet    

Kunta    Vesihuollon kehittämissuunnitelma (vesihuoltolaki)
    Valmiussuunnitelma (valmiuslaki)
    Sammutusvesisuunnitelma (pelastuslaki)
    Pohjavesialueen suojelusuunnitelma (vapaaehtoinen)
    
Kunnan terveydensuojeluviranomainen  Erityistilannesuunnitelma (terveydensuojelulaki)
    Raakaveden valvonta-    ja näytteenottosuunnitelma
    Vesiepidemiaa epäiltäessä:
    – selvitys ja torjunta vesiepidemiaa epäiltäessä
    – ohjeita veden käsittelyyn (raja-arvot) 
    – tiedotuksessa avustus    

Vesiosuuskunta    Varautumissuunnitelma (vapaaehtoinen, tulossa vesihuoltolakiin/asetukseen)
(oma vedenottamo)   – riskien kartoitus osana varautumissuunnitelmaa
    – vedenjakelun säätely vesiepidemiatilanteessa
    – tiedotus       

Vesiosuuskunta    Osallistua vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman tekemiseen omalta osaltaan, 
(liittynyt alueen vesihuoltolaitokseen)  – olla tietoinen omista tehtävistään erityistilanteessa
    – riskikartoitus /ohjeet omassa järjestelmässä tapahtuvien vikojen varalle
    – tiedotus omalla alueella  

Huoltovarmuus
Vesihuolto on yksi keskeisimpiä yhdyskunnan osa-alueita huoltovarmuuden kan-
nalta. Tämän vuoksi varautuminen erityistilanteisiin varautumissuunnitelmalla on 
ehdott oman tärkeää. Mikäli vesihuoltolaitoksella on oma vedenott amo, on varautu-
missuunnitelma oltava. Suositeltavaa on tehdä yhteistyötä lähialueen vesihuoltolai-
tosten kanssa ja sopia varajärjestelyistä yhteistuumin.

Huoltovarmuuden turvaamiseksi vesihuoltolaitoksella tulisi olla vararaakavesi-
lähde, (minimivaatimus vesimäärälle on 50 l/asukas/vrk) ja lisäksi tulisi huomioida 
alueen mahdollisten erityislaitosten (mm. terveydenhuolto, elintarviketuotanto) ve-
den saannin turvaaminen. Vesiosuuskunnat, jotka saavat vetensä suuremmilta laitok-
silta ja johtavat jätevedet alueen jätevedenpuhdistuslaitokselle ei vältt ämätt ä tarvitse 
omaa varautumissuunnitelmaa, vaan heidän tulee osallistua varautumissuunnitel-
man tekemiseen ja olla tietoinen omista velvollisuuksistaan erityistilanteessa.

Varautumissuunnitelma
Varautumissuunnitelma on vesihuoltolaitoksen laatima suunnitelma normaaliolojen 
häiriötilanteiden sekä valmiuslain poikkeustilanteiden varalle. Varautumissuunni-
telmaan sisältyy lisäksi riskien tunnistaminen, niiden ennaltaehkäisy ja minimointi. 
(Vikman & Arosilta 2006, 11). Riskienhallinta on tämän laatujärjestelmän osalta 
huomioitu riskianalyysissa. 

Varautumissuunnitelma sisältää tiedot ja valmiudet erityistilanteiden toimintaa 
varten. Varautumissuunnitelmassa varaudutaan niin luonnonilmiöiden aiheutt amiin 
ongelmiin kuin veden saastumiseen liitt yviin tekĳ öihin. Suunnitelmassa on esitelty 
mm. varajärjestelmät sähkönsyötölle ja raakavedelle, vaihtoehtoiset toimintamallit, 
tiedotus ja veden riitt ävyys. 
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Toimiminen häiriötilanteessa
Häiriötilanteessa on tärkeää toimia ripeästi ja pyrkiä estämään lisävahinkojen syn-
tyminen. 

Häiriötilanteessa: 
• arvioi tilanne
• tee tiedotuspäätös
• tiedota 
• estä/minimoi häiriöt (tekniset toimet)

Tiedott amista varten on laaditt u hälytyskaavio, josta löytyvät tarvitt avat yhteystie-
dot.  Yleisimpien häiriötilanteiden varalle on laaditt u toimintaohjeet. Häiriötilanteita 
harjoitellaan vuositt ain ja päivitetään ohjeita tarvitt aessa.

Menett elyohjeet: Hälytyskaavio
   Varautumissuunnitelma
Lomakkeet: Riskianalyysi  
   Vedenkeitt okehotus
   Juomaveden käytt ökielto
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Laadunvalvonta
Laadunvalvonta koostuu useista eri osa-alueista. Laadunvalvontaan kuuluvat tuot-
teen eli talousveden laadun, talousveden johtamisen ja jäteveden johtamisen laadun- 
valvonnan lisäksi, menett elytapojen, asiakaspalvelun ja toimintatapojen tarkkailu ja 
tilastollisen tiedon tuott aminen. 

6.1 
Tarkkailu ja valvontatoimenpiteet
Vesihuoltolaitoksella on tehtävä käytt ötarkkailua. Käytt ötarkkailu sisältää laitoksen 
toimintaan liitt yvän tiedon keräyksen ja raportoinnin, sekä toimintojen seurannan. 

Talousveden laadunvalvonta
Talousveden laadunvalvonta suoritetaan yhdessä terveystarkastajan kanssa laadi-
tun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesinäytt eiden ott otiheys määritellään 
valvontatutkimussuunnitelmassa. Mikäli vedessä havaitaan laatupoikkeamia, näyt-
teenott oa tihennetään tarvitt aessa. Tietoa veden laadusta saadaan vesinäytt eiden 
lisäksi omavalvonnan eli vesihuoltolaitoksen käytt ötarkkailun avulla sekä asiakkailta 
tulleiden palautt eiden perusteella. 

Talousveden laatu koostuu veden hygieenisestä, esteett isestä ja teknisestä laadusta. 
Talousveden on aina täytett ävä hygieeniset laatuvaatimukset sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksen mukaisesti. Tämän lisäksi veden on oltava esteett isiltä omi-
naisuuksiltaan (mm. haju, maku, väri) käytt äjäystävällinen. Talousveden on lisäksi 
oltava tekniseltä laadultaan sellaista, ett ä se ei aiheuta verkostojen syöpymistä. Ve-
denott amoissa säännölliseen valvontaan kuuluu olennaisesti vedenkäsitt elyprosessin 
laadunvalvonta.

Valvontatutkimusohjelma 
Valvontatutkimusohjelma laaditaan vesiosuuskunnan käytt öönott ovaiheessa. Laati-
misesta vastaa kunnan terveydensuojeluviranomainen. Ohjelma tehdään yhteistyössä 
vesiosuuskunnan kanssa. Valvontatutkimusohjelman laajuus riippuu vesihuoltolai-
toksen toiminnoista ja riskitekĳ öistä. Valvontatutkimusohjelma tarkastetaan vähin-
tään viiden vuoden välein (Soveltamisopas talousvesiasetukseen 2000, 17)

Valvontatutkimusohjelma sisältää tietoa mm.
• vesihuoltolaitoksesta ja vedenott amoista, jakelualueista ja vesimääristä
• vedenjakelu tai vedenkäsitt elyprosessista (prosessikuvaukset)
• veden laatuun vaikutt avista tekĳ öistä
• vesihuoltolaitoksen riskitekĳ öistä
• vesihuoltolaitoksen käytt ötarkkailusta
• valvontatutkimussuunnitelman (vesinäytt eiden ott otiheys ja –paikka)
 (vesilaitostekniikka ja hygienia 2007, 4)

Verkostojen ja laitt eiden valvonta
Verkostoja ja laitt eita valvotaan ja tarkkaillaan säännöllisesti tarkkailu- ja huolto-
ohjelman mukaisesti. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen on tarkkailtava 
vähintään raakaveden määrää ja veden hävikkiä verkostossa.

6
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Mitt alaitt eiden kunto
Mitt alaitt eiden kunto ja tarkkuus tarkistetaan ajoitt ain. Vioitt uneet mitt alaitt eet hävi-
tetään tai korjataan. Kalibroitavat mitt alaitt eet kalibroidaan kunkin laitt een ohjeiden 
mukaisesti. Kalibroinnit kirjataan laitekohtaiseen käytt öpäiväkirjaan. Kalibroitavia 
mitt alaitt eita ovat esim. pH-mitt arit. 

Laatumitt arit
Vesiosuuskunnan laatumitt arit on esitett y alla olevassa taulukossa. Laatumitt areiden 
avulla pyritään kehitt ämään osuuskunnan toimintoja. Laatumitt areiden tiedot ana-
lysoidaan ja käsitellään johdon katselmuksissa. 

 
 Prosessi    Mittari    
 
 Hallinto ja talous   Kannattavuus 
    
 Rakentaminen ja suunnittelu  Hankkeen aikataulun ja budjetin pitäminen
    
 Ylläpito
 – Asiakaspalvelu   Asiakastyytyväisyys
 – Talousveden laadunvalvonta  Vesinäytteet
 – Vedenkäsittelyn valvonta  Veden pH:n mittaus 

 Huoltotoiminnot   Vikailmoitusten määrä

[Osuuskunta voi muokata mitt areita parhaiten omaa toimintaansa mitt aaviksi]

Laatumitt arimallit

6.2 
Poikkeamien valvonta
Poikkeamat voivat olla palveluun, vesiosuuskunnan toimintaan tai laatujärjestelmään 
liitt yviä. Poikkeamia ovat mm. asiakasvalitukset, ympäristövahingot ja muut vahin-
got, vaaratilanteet ja onnett omuudet. Poikkeamat kirjataan reklamaatiolomakkeelle. 
Poikkeamat käsitellään tarvitt aessa hallituksen kokouksessa ja kooste poikkeamista 
käsitellään johdon katselmuksessa.   

Lomake: Reklamaatiolomake

Toimintajärjestelmän poikkeama 
Laatujärjestelmään, prosesseihin ja toimintoihin liitt yvät poikkeamat havaitaan au-
ditoinneissa. Auditoinneissa ilmenneet laatujärjestelmän poikkeamat kirjataan au-
ditointilomakkeelle. Auditoinnissa päätetään korjaavista toimenpiteistä ja niiden 
aikataulusta. Katso LKK kohta auditoinnit.

Asiakkaan havaitsema poikkeama
Asiakkaan havaitsemat poikkeamat kirjataan reklamaatiolomakkeelle. Lomakkeesta 
tulee selvitä ilmoitt ajan yhteystiedot, asia mihin reklamaatio liitt yy, ehdotetut korjaa-
vat/ehkäisevät toimenpiteet, reklamaation käsitt elĳ ä ja käsitt elyn päiväys.

Tuott een poikkeama 
Kun havaitaan tuotepoikkeama, eli palvelu tai tuott een laatu ei vastaa sille asetett uja 
vaatimuksia, kirjataan se reklamaatiolomakkeelle. Poikkeamat voivat olla osuuskun-
nan sisäisesti havaitt uja tai asiakkaiden havaitsemia. Poikkeamista keskustellaan 
hallituksen kokouksissa ja pyritään ratkaisemaan tilanne parhaalla mahdollisella 
tavalla. 
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6.3 
Korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet
Korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet kirjataan reklamaatiolomakkeelle/kokouspöytä-
kirjaan. Korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden kirjaamisen ja analysoinnin tar-
koituksena on vältt ää saman ongelman toistuminen, tai ratkaista miten ongelman 
syntyminen voidaan ehkäistä jo ennalta. 

Korjaavia toimenpiteitä pyritään vähentämään ehkäisevillä toimenpiteillä. Mikäli 
poikkeamia raportoidaan useasti samasta asiasta, pyritään toimintatapaa/prosessia 
kehitt ämään niin, ett ä poikkeamat vähenisivät. Aikataulu riippuu poikkeaman luon-
teesta ja vakavuudesta. Pysyvät muutokset kirjataan laatujärjestelmän kuvauksiin, 
työ- sekä menetelmäohjeisiin.

Lomake: Reklamaatiolomake

6.4 

Tiedostot ja niiden analysointi
 

    Tietojen analysointi    

Analysoitavat tiedot? Tietojen analysoija? Mitä lisäarvoa haetaan? Miten usein analysoidaan?  Missä yhteenvedot käsitellään? 
   
Asiakaspalaute Hallitus osakkaiden tyytyväisyyden tarvittaessa johdon katselmus
   lisääminen, 
   toimintojen kehittäminen

Poikkeamat/ Hallitus poikkeamien vähentäminen tarvittaessa johdon katselmus
Reklamaatio-  ja toimintojen kehittäminen
ilmoitukset        

Laatumittarit Hallitus, prosessien  laadun varmentaminen tarvittaessa hallituksen kokouksessa
  vastuuhenkilöt ja laadun parantaminen   vähintään vuosittain/
   laatumittareilla kerättävän   johdon katselmus
   tiedon avulla      

Talouden tunnusluvut Toimitusjohtaja/ maksuvalmiuden ylläpito kerran kuussa/ hallituksen kokouksessa/ 
  hallitus  puolivuosittain/  osuuskunnan sääntömääräisessä
    vuosittain kevätkokouksessa  

6.5 
Toiminnan arviointi, auditoinnit 
Auditoinnit ovat osuuskunnan toiminnan arviointia. Osuuskunnan toimintaa arvioi-
daan auditoinneilla vähintään kerran kahdessa vuodessa. Auditoinneista on erillinen 
auditointiohje ja auditointilomake. Auditoinneissa tarkastetaan, ett ä asiat tehdään 
laatujärjestelmän toimintatapojen mukaisesti sekä etsitään kehitt ämistä vaativia toi-
mintoja. 

Menett elyohje:  Auditointiohje
   Auditointiraportt i
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6.6 

Johdon katselmukset 
Vesiosuuskunnan hallitus suoritt aa katselmuksen vähintään kerran kahdessa vuo-
dessa tarkastaakseen laatuperiaatt eiden ja laatupolitiikan soveltuvuuden toimintaan. 
Katselmuksessa varmistetaan myös periaatt eiden toteutuminen käytännössä. Katsel-
mus perustuu syntyneisiin laatutiedostoihin ja raportt eihin. Tarpeen vaatiessa johto 
voi katselmuksen tuloksena edellytt ää muutoksia toimintakäsikirjaan, tavoitt eisiin, 
ohjeisiin tai menett elyihin. 

 
Katselmuksissa käsitellään mm. seuraavat asiat:
• edellisen katselmuksen päätösten toteutumisen seuranta,
• asiakaspalautt eet
• edellinen auditointiraportt i,
• yhteenveto laatumitt areista, laatuasiat
• toimitt ajien arviointi (sertifi ointi vaatimus)
• koulutusasiat
• laatutavoitt eet ja tavoitt eiden toteutuminen 
• laatukäsikirjan toimivuus sekä toteutuvuus ja mahdolliset muutokset käsikirjaan

Johdon katselmusraportt eihin kirjataan katselmuksessa tehdyt päätökset, mahdolliset 
toimenpiteet sekä siihen tarvitt avat resurssit.

Lomake: Johdon katselmus

6.7 
Jatkuva parantaminen
Vesiosuuskunnan toimijat ovat sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen. Jatkuva paran-
taminen perustuu toiminnan jatkuvaan arviointiin. Toimintaa arvioidaan tarvitt aessa 
laatupolitiikan ja osuuskunnan laatuperiaatt eiden soveltumisella käytäntöön, analy-
soimalla laatutiedostoja ja korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä.

Jatkuvaa parantamista tehdään lisäksi asiakkaiden, sidosryhmien ja osuuskunnan 
toimijoiden palautt eiden ja ideoiden perusteella. Palautt eet käsitellään tarvitt aessa 
hallituksen kokouksissa ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Mahdolliset toimenpiteet 
kirjataan kokouspöytäkirjaan.

Lomake: Prosessien parantaminen
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LIITTEET

Prosessikaaviot:
 Vesiosuuskuntien prosessikaavio
 Hallinto- ja talous
 Rakentamisen suunnitt elu
 Rakentaminen 
 Tuotantoprosessit
 Asiakaspalvelu
 Hankintaprosessi
Menetelmäohjeet:
 Asiakirjojen ja tallenteiden hallinta
 Vesiosuuskunnan perustaminen
 Hankinnat
 Liitt yminen, sopimukset
 Laitevaatimukset
 Rakennushankkeen suunnitt elu
 Rakentaminen, valmistelut
 Rakentaminen työmaahallinto
 Rakentaminen vesĳ ohtoverkosto
 Rakentaminen viemäriverkosto
 Talousveden laatu
 Talousveden laadunvalvonta
 Huolto- ja tarkkailusuunnitelma 
 Työturvallisuus, jätevesi
 Huoltotöiden hygienia
 Varautumisuunnitelma 
 Hälytyskaavio
 YVA (ympäristövaikutusten arviointi) 
 Sisäiset auditoinnit
Lomakkeet ja sopimuspohjat:
 Kokousten asialistamalli, suunnitt elu
 Kokousten asialistamalli, rakentaminen
 Kokousten asialistamalli, hankinnat
 Hankesuunnitelma
 Kustannusseurantalomake
 Reklamaatioilmoitus
 Asiakastyytyväisyyskysely
 Budjett imalli
 Johdon katselmus
 Auditointiraportt i
 Prosessien parantaminen
 Riskianalyysi
 Ohjeita viemäriverkoston käytt äjille
 Laatumitt arimallit
Sopimuspohjat:
 Sopimus maanomistajan kanssa
 Johtoalueen käytt öoikeussopimus
 Jäsenhakemus
 Liitt ymissopimus
 Siirtosopimus
Tiedott eet:
 Juomaveden käytt ökielto
 Keitt okehotus
Työohjeet:
 Vastaanott otarkistus pumppaamot
 Pumppaamoiden huolto
 Huoltoraportt i yleinen
 Pumppaamoiden huoltoraportt i
Tarkastuslistat:
 Lupien tarkistuslista
 Suunnitt elun tarkistuslista
 Rakentamisen tarkistuslista
 Urakkaohjelman tarkistuslista
Liitt eet:
 Määritelmät
 Vesiosuuskuntien toimintaa säätelevät lait ja asetukset
 Viitematriisi
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Prosesskaaviot
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Vesiosuuskuntien prosessikaavio

VESIOSUUSKUNNAN PROSESSIKAAVIO

Päiväys: 28.8.2008

HALLINTO JA TALOUS

SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

YLLÄPITO

VALMIUS JA TOIMINTA ERITYISTILANTEISSA

HANKINTA
ASIAKAS
PALVELU
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Hallinto- ja talous

Pvm: 28.11.2008

HALLINTO JA TALOUS DOKUMENTIT OHJEET

 Kustannusarvion 
laadinta

Rakentamisen aikainen 
kustannusseuranta ja 

kirjanpito

Kustannusarvio

Kannattavuuslaskelmat

Maksu- ja taksa 
laskelmat

Lainasopimus

Kustannusseuranta

RAKENTAMISEN
SUUNNITTELU

RAKENTAMINEN

Osuuskunnan sääntöjen 
laatiminen

Vesiosuuskunnan
perustamispäätös

Perustava kokous

Perustamisilmoitus
 ja rekisteröinti

Hallituksen valinta 
ja tehtävät

OSUUSKUNNAN
PERUSTAMINEN JA 
SUUNNITTELU

Osuuskunnan
säännöt

Kokouspöytäkirja

Perustamisilmoitus

Sopimus kirjanpitäjän 
kanssa

Osuuskunnan
mallisäännöt,
www.vvy.fi

Osuuskuntalaki

Kirjanpitolaki ja 
kirjanpitoasetus

Hakeutuminen
arvonlisäverolliseksi

Rahoituksen
suunnittelu

Lainasopimukset

Pitkän aikavälin budjetti/ 
osuuskunnan kannattavuus

Suunnitteluttamisen
kustannusseuranta

Kirjanpitäjän valinta ja 
kirjanpidon aloittaminen

Rahastonhoitajan valinta

Maksujen ja taksojen 
suunnittelu

Yleisohjeet:
Osuuskuntalaki
Kirjanpitolaki
Korkolaki
Verohallinnon ohjeet

Hankkeen
kokonaiskustannusten

laskeminen

Jäsen- ja 
liittymismaksujen

laskutus

Hankkeen
loppuraportti

ALV:n palautusten 
hakeminen

Hankkeen vetäjän 
kustannusseuranta

Kirjanpito

Loppuraportti

ALV: palautus 
hakemus

Vesihuoltolaitoksen
taksamallit. www.vvy.fi

Kustannusseuranta-
lomake

Hankkeen
kustannusseuranta
lomake

Rahoittajien ohjeet

Hyväksynyt:

KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO

Jäsenrekisterin ylläpito

Käyttö- ja 
perusmaksulaskutus

käynnistyy

Vuosibudjetin
vuosittainen suunnittelu

Pitkän aikavälin budjetin 
suunnittelu

Vuosittainen
tilinpäätös ja 
tilintarkastus

Laskutuskäytännön
suunnittelu

Jäsenluettelo

Tositteet

Vuosibudjetti

Pitkäainen budjetti

Tilinpäätös
Tilintarkastus
Veroilmoitus

Vesihuoltolaki
Henkilörekisterilaki
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26.2.2009

PROSESSIKUVAUKSEN ETULEHTI – PERUSTIEDOT

Nimi:
Rakentamisen suunnittelu

Tarkoitus:
Uuden verkoston /verkoston osan suunnittelu

Vastuuhenkilö:
Suunnittelija yhdessä vesiosuuskunnan hallituksen kanssa

Alku (syöte):
Vesihuollon tarve

Loppu (tuote/palvelu):
Verkoston rakentamissuunnitelma

Asiakas:
Rakentamisprosessi, rakentamisvaiheen työntekijät (urakoitsijat)

Asiakastarpeet ja vaatimukset:
T i i k ik l ht t h i i k it lToimiva rakennuspaikan olosuhteet huomioiva rakennussuunnitelma,
selkeät periaateohjeet ja piirustukset

Prosessin/toiminnon tavoitteet:
Käytännössä toimiva ja rakentamisen olosuhteet huomioiva
rakentamissuunnitelma

Prosessimittarit:
 Suunnittelun aikataulun ja budjetin pitäminen

Prosessin kehittämismenettely:
Sisäinen auditointi, prosessin sisäiset laatumittarit

Päiväys:28.8.2008 Hyväksynyt:
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Päiväys: 12.9.2008

RAKENTAMISEN SUUNNITTELU DOKUMENTIT OHJEET

PUUHAMIEHET

HALLITUS

SUUNNITTELIJA

HALLITUS

URAKOITSIJA/ VOK

HALLITUS
Hyväksynyt:

Alkukartoitus

Hankkeen
suunnittelu

Hankepäätös
Idean

hylkäys

Suunnittelun ohjaus

Suunnittelupalaverit

Suunnittelijan
valinta

Päätös Hylkäys

Suunnittelun
tarjouspyynnöt

Rakentamisen
aloittaminen

Tavoitteiden
määrittely

Liittymiskyselyt
Alkukartoitus

Hankesuunnitelma/
projektisuunnitelma

suunnitteluttamispäätös
pöytäkirja

Rahoituspäätökset

Kokouspöytäkirjat

Tarjouspyynnöt

Kokouspöytäkirja

Yleissuunnitelma
mahd. tutkimustulokset

Yleissuunnitelman
hyväksymispäätös
pöytäkirja

Tarjouspyyntö
Urakointineuvottelu
pöytäkirjat

Kokouspöytäkirja
Urakkasopimus

Yleisohjeet:
MO Rakentamisen 
suunnittelu

Rakentamisen
suunnittelun
tarkistuslista

LO Hankesuunnitelma

Rahoittajien ohjeet

MO Hankinnat

Kokousten
asialistamallit,
suunnittelu

MO Hankinta

Suunnittelun valmistelu

Rahoituksen
hakeminen

Urakoitsijan
valintamenettely

Urakoitsijan valinta

Hankkeen
yleissuunnittelman

laadinta

Vesihuollon
tarve

Rakentamisen
suunnittelun valmistelut

Suunnittelukokouksen
asialista malli

Suunnittelukokouksen
pöytäkirjat

Rakentamis
suunnitelman laadinta

Rakentamis
suunnitelma,
urakkaohjelma

Urakkaohjelman
tarkistuslista,
Rakentamisen
suunnittelun
tarkistuslista

hyväksyminen
Rakentamis
suunnitelman
hyväksymispöytäkirja

Muutosten
ohjaus

EI

Kyllä

Kyllä

EI

Neuvottelupöytäkirjat/
muistiot

Rakentamisen suunnittelu
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PROSESSIKUVAUKSEN ETULEHTI – PERUSTIEDOT

Nimi:
Rakentaminen

Tarkoitus:
Rakentamisen aikainen ohjeistus ja laadunvarmistus

Vastuuhenkilö:
Rakennushankkeen vetäjä ja rakennustyömaan johto

Alku (syöte):
Rakentamis- tai laajentamispäätös

Loppu (tuote/palvelu):
Verkoston käyttöönotto

Asiakas:
Vesiosuuskunta ja verkoston käyttäjät

Asiakastarpeet ja vaatimukset:
Toimiva lähtövaatimukset täyttävä käyttökunnossa oleva verkosto

Prosessin/toiminnon tavoitteet:
Toimivan verkoston rakentaminen sovitussa aikataulussa

Prosessimittarit:
Rakentamisen aikaisen budjetin ja aikataulun pitäminen

Prosessin kehittämismenettely:
Sisäinen auditointi, prosessin sisäiset laatumittarit

Päiväys:28.8.2008 Hyväksynyt:
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Rakentaminen

Pvm: 29.11.2008

RAKENTAMINEN DOKUMENTIT OHJEET

HALLITUS

URAKOITSIJA/t

HALLITUS

Hyväksynyt:

VESIOSUUSKUNNAN
VALVOJA/
TYÖN VIRALLINEN 
VALVOJA

Rakennushankkeen
aloituskokous

Työmaapalaverit
ja työmaakatselmukset

Työn
 vastaanotto ja 

vastaanottotarkastukset

Rakentaminen

Aloituskokouksen
pöytäkirja

Yleisohjeet:
MO Rakentaminen
Rakentamisen
tarkistuslista

Urakkaohjelman
tarkistuslista

Lupien tarkastuslista

Rakentamisen
valvonta ja 
tarkastukset

Tarvittaessa
muutokset urakkaan

RAKENNUSTYÖRYHMÄ
SUUNNITTELIJA
URAKOITSIJA
KIRJANPITÄJÄ

RAKENNUSTYÖRYHMÄ
HALLITUS
URAKAN VALVOJAT

Asiakirjojen tarkistus

Rakentamis-
päätös

Hyväksytäänkö

Käyttöön-
otto

Urakkaohjelma
Työmaapäiväkirjat

Kokouspöytäkirjat

Kokouspöytäkirjat

Tarkastuspöytäkirjat
(painekoe, tiiviyskoe)

Vastaanottopöytäkirja

Hyväksymispöytäkirja

Hankkeen loppuraportti
Kokonaiskustannus-
laskelmat

Rakentamissuunnitelma
Valmistajien ohjeet
Menettelyohjeet:
Rakentaminen
vesijohtoverosto,
Rakentaminen
viemäriverkosto

Alkuvalmistelut

Kokouspöytäkirja

Kokousten
asialistamallit,
rakentaminen

Materiaali- ja 
laitehankinnat

Sopimus- ja lupa-
asiakirjat

Kustannusseuranta
dokumentit

Tarjouspyynnöt

Projektinhallinta
mallipohja

MO Hankinnat
MO Laitevaatimukset
Tarjouspyyntömalli

Hankkeen
loppuselvitykset

Rakentamis-
kustannusten

seuranta alkaa

Lo pumppaamoiden 
vastaanottotarkastus

Kokousten
asialistamallit,
rakentaminen

Kyllä

Ei Korjaus-
toimenpiteet
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PROSESSIKUVAUKSEN ETULEHTI – PERUSTIEDOT

Nimi:
Tuotantoprosessit

Tarkoitus:
Vesiosuuskunnan toimintojen ja palveluiden ylläpito

Vastuuhenkilö:
Hallitus tai hallituksen tehtäviin nimeämät henkilöt

Alku (syöte):
Vedenoton tarve (osuuskunnat, joilla oma vedenottamo)
Vedenjakelun järjestämisen tarve (osuuskunnat, joilla ei ole vedenottamoa)
Viemäröinnin järjestämisen tarve (osuuskunnat, joilla viemäriverkosto)

Loppu (tuote/palvelu):
Talousveden jakelu kiinteistön liittymiskohtaan saakka
(osuuskunnat, joilla vain talousvesipuoli)
Jäteveden johtaminen jätevedenpuhdistuslaitoksen liittämiskohtaan saakka
(osuuskunnat, joilla viemäriverkosto tai molemmat)

Asiakas:
Palveluiden käyttäjät

Asiakastarpeet ja vaatimukset:
Toimiva ja edullinen sopimuksen mukainen palvelu

Prosessin/toiminnon tavoitteet:
Toimiva vesihuolto, laatuvaatimukset täyttävä talousvesi

Prosessimittarit:
Asiakastyytyväisyys, valvontatutkimussuunnitelman mukaiset vesinäytteet,
omavalvonnan tulokset

Prosessin kehittämismenettely:

Sisäiset auditoinnit, prosessien sisäiset laatumittarit

Päiväys:28.8.2008 Hyväksynyt:
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Tuotantoprosessit

Pvm: 12.9.2008

TUOTANTOPROSESSI DOKUMENTIT OHJEET

Hyväksynyt:

A
   S
   I
   A
   K
   A
   S
   P
   A
   L
   V
   E
   L
   U

 Veden johtaminen 
verkostoon

Jäteveden
vastaanotto

TALOUSVEDEN
JOHTAMINEN JA 
JAKELU

Raakaveden
otto

Vedenoton
tarve

Veden käsittely

Talousveden tarkkailu 
ja

laadunvalvontaVEDENOTTO

Käsittelyprosessin
kuvaus

Veden käsittelyn ja 
laadunvalvonnan
tulokset, vesinäytteiden 
tulokset

Talousveden
jakelu

Talousveden
vastaanotto

Huollot ja 
vikapäivystys

Talousveden
laaduntarkkailu ja 

valvonta

Jäteveden
johtaminen

JÄTEVEDEN
VASTAANOTTO JA 
JOHTAMINEN

Jäteveden
puhdistamo

Viemäriverkoston
toiminnan seuranta

Talousvesiverkoston
toiminnan seuranta

Huoltoraportit,
asiakaspalautteet

Seurantatilastot,
(esim johdetun 
jäteveden määrä)

Vesinäytteiden
tulokset, oman 
laadunvalvonnan
tulokset

Seurantatilastot,
(esim. talousveden 
kulutus, hävikki) 

Valmistajan ohjeet
Huolto-ohjeet:
MO Työturvallisuus
MO Huoltojen hygienia

Yleisohjeet:
Valvontatutkimusohjelma

Talousveden
laatuvaatimukset

MO Huolto- ja tarkkailu 
suunnitelma
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PROSESSIKUVAUKSEN ETULEHTI – PERUSTIEDOT

Nimi:
Asiakaspalvelu, uusi asiakas

Tarkoitus:
Uuden asiakkaan liittymisprosessin kuvaaminen

Vastuuhenkilö:
Asiakaspalvelun toimijat, liittämisestä vastaava henkilö

Alku (syöte):
Asiakkaan vesihuollon tarve

Loppu (tuote/palvelu):
Käyttösopimuksen purkaminen

Asiakas:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva vesihuollon tarvitsija

Asiakastarpeet ja vaatimukset:
H ä i k l l t i i j l t ti k t tä ttä ä ih ltHyvä asiakaspalvelu, toimiva ja laatuvaatimukset täyttävä vesihuolto,
hyvä palveluiden hinta-laatusuhde

Prosessin/toiminnon tavoitteet:
Toimiva asiakaspalvelu

Prosessimittarit:
Asiakastyytyväisyyskysely, asiakaspalautteet

Prosessin kehittämismenettely:
Sisäinen auditointi, prosessin sisäiset laatumittarit

Päiväys: 28.8.2008 Hyväksynyt:



56  Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja

Asiakaspalvelu
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PROSESSIKUVAUKSEN ETULEHTI – PERUSTIEDOT

Nimi:
Hankintaprosessi

Tarkoitus:
Vesiosuuskunnan hankintamenettelyjen kuvaus

Vastuuhenkilö:
Hallitus tai hallituksen nimeämä henkilö

Alku (syöte):
Hankintatarve

Loppu (tuote/palvelu):
Materiaalin/tuotteen vastaanotto ja takuuajan päättyminen

Asiakas:
Osuuskunnan sisäiset prosessit: suunnittelu ja rakentaminen,
talous- ja hallinto, huoltoprosessi, asiakaspalvelu ja  tuotannon ylläpito

Asiakastarpeet ja vaatimukset:
Tarvetta vastaava käyttötarkoitukseen sopiva hankinta,
hankinnan hyvä hinta-laatu suhde ja oikea-aikaisuus

Prosessin/toiminnon tavoitteet:
Vesiosuuskunnalle taloudellisesti edullisin hankinta
ilman sisäisen toiminnan viivästymistä

Prosessimittarit:
Hankinnat laatumittari (hankintojen viivästyminen)

Prosessin kehittämismenettely:
Sisäinen auditointi, prosessin sisäiset laatumittarit

Päiväys:28.8.2008 Hyväksynyt:
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Hankintaprosessi

Pvm: 12.9.2008

HANKINTAPROSESSI DOKUMENTIT OHJEET

Hyväksynyt:

 Tarjousten avaus

Tarjousten
pyytäminen

Hankinnan
tarve

Tarjouspyynnön
laadinta

Tarjousten
pyytäminen

Sopimusneuvottelut

Tarjousten arviointi ja 
tarjouksen valinta

Tarjouspyynnön
laadinta

Valintapäätös
(ilmoitetataan kaikille)

Tarjouksen
valinta

Hankinnan
hyväksyminen

Hankinnan
vastaanottotarkastus

Hankinnan
suunnittelu

Hankintamenettelyn
valinta

Hankintalain
säädännön
 mukainen

Kilpailutettava

Valitusaika

Tilaus

Hyväksytty

Tarjouspyyntö

Tarjousten
avauspöytäkirja

Arviointipöytäkirja

Muistio/pöytäkirja/
sopimus

Valintakirje

Reklamaatio

Yleisohjeet:
MO Hankinnat
Hankintalainsäädäntö

HALLITUS/
HALLITUKSEN
NIMEÄMÄ HENKILÖ

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei
Reklamaatio

Tarjouspyyntömalli

Kokousten
asialistamallit,
hankinnat
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Menetelmäohjeet
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Asiakirjojen ja tallenteiden hallinta

28.11.2008 1/2

MO ASIAKIRJOJEN JA TALLENTEIDEN HALLINTA

Tavoite: Ohjeen tavoitteena on toimia asiakirjojen ja tallenteiden dokumentoinnin yleisohjeena. 

Versiointi
Asiakirjoissa ja tallenteissa huomioidaan, että uusin versio on aina saatavissa ja tunnistettavissa ja 
vanhat siirretään niille sovittuun paikkaan.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että asiakirja on hyväksytty asianmukaisesti käyttöön ja poistaa 
asiakirjan vanhat versiot käytöstä. Asiakirjat hyväksyy yleensä hallitus tai hallituksen nimeämä 
henkilö.

Tunniste
Asiakirjojen ja tallenteiden tunnisteena toimii asiakirjan nimi ja päiväys. Päiväys muutetaan aina 
päivitettäessä asiakirjoja.

Kirjanpidon asiakirjojen säilytys 
Kirjanpitolain mukaan kirjanpidon asiakirjat tulee säilyttää 10 vuotta. Myös muut kirjanpitoon
liittyvät asiakirjat ja dokumentit tulee säilyttää vähintään niin kauan, kun niitä koskevien
tapahtumien valitusaika on päättynyt.



62  Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja

Asiakirjojen ja tallenteiden hallinta

28.11.2008  2/2

[Täytä taulukkoon osuuskunnan asiakirjat ja tallenteet sekä niiden vastuuhenkilöt, säilytyspaikka ja
säilytysaika]
Asiakirja/Tallenne Vastuuhlö./

taho
Säilytys
paikka

Mahd. tunniste Säilytysaika

Laatukäsikirja LKK Ei hävitetä 
(päivitys)

Kaaviot ja 
menettelyohjeet

MO Ei hävitetä
(päivitys)

Työohjeet TO Ei hävitetä
(päivitys)

Lomakkeet ja 
sopimuspohjat

LO Ei hävitetä
(päivitys)

Viitetiedostot
(lait, standardit ja muu 
alan kirjallisuus)
Sopimukset Hallitus Ei hävitetä 

Kirjanpito Kirjanpitäjä 10 vuotta

Kirjanpidon tositteet 6 vuotta

Rakentamissuunnitelma Ei hävitetä

Varautumissuunnitelma Ei hävitetä 
(päivitys)

Koulutusrekisteri Ei hävitetä 
(päivitys)

Asiakaspalautteet Vuosi

Auditointiraportit 5 vuotta

Johdon katselmukset 5 vuotta

Toimittajalista Ei hävitetä 
(päivitys)

Huoltoraportit/
Huoltopäiväkirja

Ei hävitetä

Kokouspöytäkirjat
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Vesiosuuskunnan perustaminen

28.11.2008

MO VESIOSUUSKUNNAN PERUSTAMINEN

Tavoite: Osuuskunnan perustamisohjeessa on yleisohjeet osuuskuntamuotoisen toiminnan perus-
tamisesta ja siihen liittyvistä ilmoitusmenettelyistä.

Viiteohjeet:
Osuuskuntalaki.2001. Suomen säädöskokoelma 1488/2001. www.finlex.fi
Osuuskunnan mallisäännöt. www.vvy.fi > Ohjeet ja mallit> vesiosuuskunnan mallisäännöt
Pellervo-seuran verkkosivut. www.pellervo.fi/wuokko

Yleistä:
Vesiosuuskunnan perustamisessa esim. kyläkokouksessa valittu työryhmä valmistelee vesiosuus-
kunnan sääntöehdotuksen, tutustuu toimintaan liittyviin lakeihin ja kutsuu koolle perustavan koko-
uksen. Perustavassa kokouksessa valitaan vesiosuuskunnalle ensimmäinen hallitus.

Vesiosuuskunnan säännöt
Osuuskunnan mallisäännöt löytyvät vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen verkkosivuilta. 
Osuuskunnan sääntöjen tulee sisältää osuuskuntalain mukaisesti vähintään seuraavat asiat:

o osuuskunnan toiminimi
o osuuskunnan kotipaikka
o osuuskunnan toimiala
o osuuden osuusmaksu, sen suorittamisaika ja -tapa
o osuuskunnan hallituksen valintamenettely ja toimikausi
o osuuskunnan tilikausi. (osuuskuntalaki 2. luku)

Pakollisten määräysten lisäksi osuuskunnan säännöissä on mahdollisuus kirjata asioita esim. 
toimitusjohtajasta, liittymismaksuista ja lisämaksuvelvollisuudesta.

Perustava kokous
Vesiosuuskunnan perustamisessa tulee olla vähintään kolme (3 ) perustavaa jäsentä
Osuuskunnan perustamisesta tehdään kirjallinen sopimus (ns. perustamiskirja). 
Perustamiskirjan sisältämistä tiedoista on määrätty osuuskuntalain 2 luvun 2§.ssä. Perusta-
miskirjan tulee sisältää mm.

o perustajajäsenten nimet ja henkilötunnus
o osuuskunnan säännöt
o perustamisesta osuuskunnalle maksettavaksi tulevat kulut tai niiden arvioitu enim-

mäismäärä
o osuuskunnan hallitus ja tilintarkastajat.

Rekisteröityminen
Osuuskunnan tulee tehdä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Rekisteröityminen on tehtävä 
kuuden (6) kuukauden kuluessa perustamisesta.
Osuuskunta on velvollinen ilmoittamaan kaupparekisteriin rekisteröityihin tietoihin tulleet muu-
tokset viivytyksettä. 
Kaupparekisteri ilmoitus tehdään patentti- ja rekisterihallituksen lomakkeella.

Hakeutuminen arvonlisäverolliseksi
Arvonlisäverolliseksi tulee hakeutua ennen arvonlisäverollisen toiminnan aloittamista.
Osuuskunta on arvonlisälisävelvollinen kun sen liikevaihto on yli 8500 euroa/ vuosi 

(Heino ym. 2005, 46)

Kirjallisuutta:
Heino M, Vanhala P, Vilonen K & Yli-Tolppa H. 2005. Vesiosuuskunnan ABC, osa 1. Vesiosuuskunnan perustaminen.
Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita. Helsinki. 
Osuuskuntalaki.2001. Suomen säädöskokoelma 1488/2001.
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MO HANKINNAT, Hankintalainsäädäntö

Tavoite:
Hankintaohjeen tavoitteena on noudattaa vesihuoltolaitoksen hankintoja koskevia säännöksiä. Han-
kintaohjetta käytetään erityisalojen hankintalain mukaisiin hankintoihin.

Yleisperiaatteena on, että vesiosuuskunnan hankinnat kilpailutetaan. Tarvittaessa käytetään erityis-
alojen hankintalainsäädännön mukaista hankintatapaa. Valittavana on avoin ja rajoitettu menettely-
tapa mutta myös neuvotteleva ja suora menettelytapa ovat laillisia (katso hankintalainsäädäntö).

Viiteohjeet:
Erityisalojen hankintalaki (349/2007)
Hankintalaki (348/2007)
Yleistietoa hankintaprosessista: www.hankinnat.fi

Hankintalainsäädäntö
Vesihuoltolaitoksen on kilpailutettava hankinnat erityisalojen hankintalain mukaisesti vesihuolto-
alaan liittyvien laitteiden ja palveluiden osalta, mikäli hankinnan kokonaisarvo ylittää 422 000 eu-
roa. Tällöin hankinnasta on järjestettävä tarjouskilpailu. Rakennusurakka tulee kilpailuttaa samoin 
perustein jos urakan kokonaisarvo on yli 5 278 000 euroa. Muut vesihuoltoon liittyvät hankinnat
tulee kilpailuttaa hankintalain perusteella, mikäli hankinnan kokonaisarvo ylittää 15 000 euroa.
Tämän kynnysarvon alle jäävät hankinnat voidaan suorittaa suorahankintana ilman kilpailutusta.
(Tuomela 2008, 41)

Hankintamenettely erityisalojen hankintalain mukaisesti
Aluksi on valittava hankintamenettely:

• avoin hankintamenettely
o kaikki halukkaat voivat osallistua
o hankintaa koskeva ilmoitus julkaistaan
o tarjousaika vähintään 52 päivää.

• rajoitettu hankintamenettely
o halukkaat toimittajat ilmoittavat halukkuutensa osallistua tarjouskilpailuun ilmoituk-

sen perusteella
o halukkaiden joukosta valitaan ne, jotka voivat jättää tarjouksen hankintailmoituksen 

kriteerien perusteella
• neuvottelumenettely

o monimutkaiset hankinnat

Tarjouspyyntö
Erityisalojen hankintalaissa on määritelty vähimmäisedellytykset tarjouspyynnön sisällölle. Tar-
jouspyynnön tulee sisältää kaikki ne tiedot, joilla on merkitystä tarjouksen tekemiselle. Näitä tietoja 
ovat mm. tarjouksen määräaika, hankinnan kohde, vaatimukset tarjoajalle, vertailuperusteet, vertai-
luperusteiden painoarvo, vaadittavat liiteasiakirjat ja tarjouspyynnön kieli. Jos tarjous ei täytä tar-
jouspyynnön kriteereitä, ei sitä huomioida tarjouskilpailussa.

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 
Erityisalojen hankintalain mukaan ennen tarjousvertailua on selvitettävä tarjousten kelpoisuus. Tar-
jouskilpailusta voidaan, mutta ei ole pakko, sulkea pois yritykset joiden taustalla on esim. verope-
toksia tai tiettyjä rikoksia. Myöhässä tulleet tai tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset tulee hylätä.
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Tarjousvertailu
Kelpoisuusehdon täyttäneet tarjoukset vartaillaan tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperustei-
den ja painoarvojen nojalla. Valinnassa ei saa käyttää muita vertailuperusteita.

Hankintapäätös
Hankintapäätöksessä valitaan tarjouspyynnön valintakriteerien mukaan paras tarjous. Hankintapää-
töksestä tiedotetaan asianosaisille. Päätös perustellaan ja kerrotaan vertailun suorituksen perusteet,
ja se miten asianosaiset ovat menestyneet vertailussa.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakuaika on 14 vrk, siitä päivästä kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedoksiannon. 
Hankintapäätöstä ei kuitenkaan saa panna täytäntöön normaalisti vasta kuin 21 vrk:n kuluttua asi-
anosaisten saatua hankintapäätöksen. (Tuomela 2007)

Kirjallisuutta:
Tuomela, H. 2007. Milloin vesihuoltolaitoksen tulee kilpailuttaa hankinta. Vesitalous 2/2007. s 41-42
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MO LIITTYMINEN, sopimukset ja sopimuskäytännöt

Tavoite: Ohjeen tavoitteena on huomioida vesihuollon sopimuksiin liittyviä säännöksiä.

Viiteohjeet:
Vesihuoltolaki (119/2001)

vesihuollon sopimukset ja niiden tekeminen 21§
vesihuollon yleiset toimitusehdot 22§ 
sopimusehtojen muuttaminen 23§
sopimusten irtisanominen 24§
sopimusta koskevien riitojen käsittely 34 §

Vesihuollon sopimusmallit ja ohjeet. www.vvy.fi> ohjeet ja mallit

Liittyminen:
Asiakkaan ja laitoksen suhde on yksityisoikeudellinen sopimussuhde, riita -asiat ratkaistaan 
käräjäoikeudessa.
Vesihuollon alalla erityispiirteenä on liittymispakko, josta seuraa myös sopimuspakko.
Sopimukset tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti niin, että kumpikaan osapuoli ei yksinään voi
muuttaa sopimusta. Sopimuksen on säilyttävä kummankin osapuolen saatavilla.
Vesihuollon sopimus on kahden sopimuksen malli eli liittämissopimuksen lisäksi tehdään 
käyttösopimus. (Vesihuoltolakiopas 2002, 30)

Huomioitavaa
Jokaisen liittyjän kanssa on hyvä tehdä henkilökohtainen tai muutaman kiinteistön yhteinen sopi-
mustilaisuus, jossa kerrotaan kiinteistön omistajan vastuualueet ja velvollisuudet. 

Sopimusmuutokset:
Kiinteistön asukkaiden vaihtuessa on käyttösopimus tehtävä uudelle asukkaalle. Samalla on
hyvä pitää informaatiotilaisuus uusille kiinteistön asukkaille.
Hinnan muutokset, sopimusmuutokset ja yleiset toimitusehdot ovat sopimusehtojen mukai-
sia muutoksia ja niitä voidaan muuttaa vain sopimusehdoissa yksilöidyillä periaatteilla (Ve-
sihuoltolaki 23§).
Yleisenä periaatteena sopimusmuutoksissa on, että muutos saa astua voimaan aikaisintaan 
yhden kuukauden kuluttua siitä kun muutoskirje on saavuttanut asiakkaan. Muutoskirje on 
toimitettava kirjallisena laskutusosoitteeseen (Vesihuoltolaki 23§).

Sopimuksen irtisanominen:
Pääsääntöisesti liittämissopimusta ei voida irtisanoa. (Irtisanominen on mahdollista vain jos 
muuttuneiden olosuhteiden vuoksi sopimuksen voimassa oleminen on kohtuutonta.)
Kiinteistön omistajan vaihtuessa liittämissopimus tulee siirtää oikeuksineen ja velvollisuuk-
sineen kiinteistön uudelle omistajalle. (Vesihuoltolaki 24§)

Sopimusoikeudelliset periaatteet
Sopimuksia tehtäessä on huomioitava ristiriitatapauksien välttämiseksi sopimusoikeudelliset peri-
aatteet. On huomattava, että sopimukseen kirjoitettu ehto menee yleisten painettujen vakioehtojen 
edelle. Ehtojen soveltamisjärjestys on sitova, ehto mikä sanotaan ensimmäisenä, menee seuraavan
ehdon edelle.

Kirjallisuutta:
Vesihuoltolakiopas. 2002. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 1/2002.
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MO LAITEVAATIMUKSET

Tavoite:
Ohje toimii apuna laitehankintojen valinnassa. Vesihuoltolaitoksen laitteiden tulee täyttää Suomen 
rakentamismääräyskokoelman D1, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen määräykset ja ohjeet 
2007 vaatimukset. Määräyksiä sovelletaan uusiin kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoihin ja mah-
dollisuuksien mukaan myös vanhoihin saneerausten yhteydessä.

Paineelliset viemärijärjestelmät tulee mitoittaa  SFS-EN 1671 standandin mukaisesti. Standardissa 
määritellään mm. jäteveden viipymät, virtausnopeus ja pumpun/pumppujen käyntiajat. Tarkista, että 
verkkoston suunnittelija huomioi standardin vaatimukset.

Viiteohjeet:
DI, Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja 
ohjeet 2007. Ympäristöministeriö.
SFS-EN 1671. Paineelliset viemärijärjestelmät. 

Yleistä:
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D1 on annettu määräyksiä ja ohjeita mm. siitä miten 
talousvesi laitteistot on suojattava siinä olevan veden saastumiselta. Yleisenä sääntönä on, että mi-
tään laitetta, joka voi aiheuttaa talousveden pilaantumisvaaraa, ei saa kytkeä vesilaitteistoon.
(D1 Rakentamismääräykset, 2007)

TALOUSVESILAITTEISTO
Yleisiä määräyksiä Lisätietoja

Määräys D1
Vesilaitteistoon saa johtaa vain vettä, joka täyttää talousvedelle asetetut laatuvaati-
mukset. Vesilaitteistoihin ei saa kytkeä laitteita, jotka muuttavat veden mikrobiolo-
gista tai kemiallista laatua.

2.2.1
2.3.1

Vesihuoltolaitoksen liitetyllä kiinteistön vesilaitteella ei saa olla suoraan yhteyttä 
muusta vesilähteestä vetensä saavaan laitteistoon.

2.3.2

Vesilaitteiston materiaalit tulee olla käyttötarkoitukseen hyväksyttyjä (CE -merkintä,
tyyppihyväksyntä), eikä niistä saa irrota tai liueta terveydelle haitallisia aineita

2.3.3

Vesijohtojen asennuksessa on huomioitava veden takaisinimeytymisen torjuminen 
(ensisijaisesti ilmavälillä, toissijaisesti venttiileillä) ja maaperän haitallisten aineiden 
joutumisen estäminen putkistoon. 
Pilaantuneeseen maaperään on asennettava diffuusiotiivis putkimateriaali.

2.3.4

Kosteuden eristys
 Eristysmateriaalien valinta, katso rakentamismääräyskokoelma E1
 Kosteus, yleiset suunnitteluperiaatteet, katso rakentamismääräyskokoelma C2 

2.3.7

Vesimittarin ja tonttivesijohdon asennus kuuluu vesihuoltolaitokselle, ellei toisin 
sovita.
Vesimittari varustetaan yksisuuntaventtiilillä, jos kiinteistöön tulee useampia kuin 
yksi tonttivesijohto.
Vesimittareille määritetyn tilan täytyy olla riittävän kokoinen, katso ohje 2.4.2.2

2.4.1
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Verkoston vaatimukset

Putkisto on suunniteltava niin, ettei lämpölaajenemisesta aiheudu haittaa. (mahd. 
ankkurointi suunniteltava niin, että lämpölaajeneminen on mahdollista)

Vesijohto on asennettava niin, että se ei vahingoitu maanpaineesta, kuormittavuu-
desta tai maaperän painumisesta. (maaperään asennettavat avattavat liitokset sijoitet-
tava helposti tarkastettaviksi, liitokset suojattava jäätymiseltä)

Vesilaitteisto on tehtävä tiiviiksi ja kestäväksi huomioiden suunniteltu käyttöikä.

Vesilaitteiston materiaalien tulee olla korroosion kestäviä ja elintarvikekäyttöön so-
veltuvia materiaaleja

2.6.1
2.6.2
2.6.3

Riittävät sulkumahdollisuudet helpottamaan huolto- ja korjaustoimenpiteitä.
Sulkuventtiileinä käytettävä venttiilejä, jotka eivät aiheuta paineiskuja.

2.6.4

Mittauslaitteet toimintojen valvomista varten. 2.6.5

Maahan asennettu vesijohto asennetaan roudattomaan syvyyteen. 2.6.6

Paineenkorotusasema tulee suunnitella niin, että se ei aiheuta häiritsevää paineen-
vaihtelua tai ääntä.
Paineenkorotusasema varustetaan ulostulopaineen säätölaitteella ja ylipaineen varoi-
tuslaitteella.

2.7.1

Kiinteistön omistajaa koskevat määräykset
Talousvesi ja jätevesilaitteistot

Vesihuoltolaitteisto, joka on liitetty vesihuoltolaitokseen, ei saa olla yhteydessä 
muista vesilähteistä saataviin vesilaitteisiin.
(oman kaivon liittäminen vain säiliön avulla (katso kohta 2.3.2.1))

2.3.2

Vesilaitteisto on suunniteltava niin, että haitallinen lämpimän ja kylmän veden se-
koittuminen estyy. (vesikalusteisiin yksisuuntaventtiilit)

Kylmävesijohtojen sijoitus on suunniteltavan niin, että lämpötila ei nouse yli +20 °C
(oikean asennuspaikan valinta ja tarvittaessa putken eristys)

2.3.5
2.3.6

Lämminvesilaitteisto on suunniteltava ja asennetta niin, että veden lämpötila on vä-
hintään 55 ºC ja vesikalusteista tulevan veden lämpötila on maksimissaan 65 ºC.

Lämmöneristys, katso ohjeet 2.3.8.1

2.3.8

Jätevesiviemäriin ei saa laittaa aineita, joista on haittaa jätevesijärjestelmälle tai ve-
sihuoltolaitoksen toiminnalle. Haitallisista aineista saa tietoa esim. jätevedenpuhdis-
tamolta.

4.1.1

Rakennukseen on tehtävä vähintään yksi ulos johtava tuuletusviemäri.
Kiinteistön tuuletus on tarkistettava kiinteistön liittyessä osuuskuntaan.

4.2.5
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Yleisiä määräyksiä

Jätevesilaitteisto on asennetta ja suunniteltava niin, että siitä ei aiheudu terveydellistä 
haittaa, epämiellyttävää hajua, viemäritulvia ja melua tai muuta yleistä haittaa.
Hajuhaitat estetään varustamalla jokainen viemäripiste puhdistettavalla vesilukolla

4.1.1

4.2.4

Jätevesi viemäröidään yleensä erillisviemäröintinä. Hulevedet voidaan yhdistää seka-
viemäriin vain vesihuoltolaitoksen luvalla. 

4.1.2

Viettoviemärin viemäripiste tai viemäriin liitetty laite on yleensä sijoitettava padotus-
korkeuden yläpuolelle.
Vesihuoltolaitos määrittelee padotuskorkeuden, mikäli padotuskorkeutta ei saavuteta,
jätevedet pumpataan.

4.2.2

Paineviemäröintijärjestelmä on rakennettava tiiviiksi.
Pumppaamon on oltava vesitiivis ja sisätiloihin asennettuna myös kaasutiivis.
Pumppaamosta ei saa aiheutua hajuhaittoja. (pumppaamon tuuletus)
Pumppu varustetaan käyttöhäiriöilmaisimella.
Pumppaamo on sijoitettava niin, että se voidaan tarkistaa ja huoltaa.
Maahan asennettavan pumppaamon tulee kestää maanpaine, ulkopuolinen kuormitus 
ja pohjavedestä aiheutuva kuormitus.
Kokoojasäiliön on oltava korroosionkestävä

4.2.4

Verkoston vaatimukset

Viemäri on suunniteltava siten, ettei lämpölaajeneminen aiheuta haittaa. 
Viemäri tulee ankkuroida korroosion kestävällä materiaalilla, mikäli se on tarpeen.

4.5.1

Erotin ja käsittelylaitteet
-öljynerotin, hiekanerotin jne.

4.5.4

Viemärit on suunniteltava niin, että suunnanmuutoksia on mahdollisimman vähän.
- Kulmat 45º ja 90 º (liettymisen estäminen)

4.5.5

Viemäristö on varustettava asianmukaisin helposti luoksepäästävin puhdistusaukoin.
(puhdistusaukon tulee olla suljettava)
Tarkastuskaivo tai tarkastusputki, enimmäisvälimatka 40 m.
Tarkastuskaivon halkaisijan oltava vähintään DN 400mm.
Kaivo pitää pystyä puhdistamaan sekä virtaussuuntaan että virtaussuuntaa vastaan.
Tonttiviemärissä oltava vähintään yksi puhdistusaukko.
Mikäli kaivossa on huoltoa vaativia laitteita, vähimmäiskokovaatimuksena on DN 
560 maan pinnalle asti.

4.5.6

(Muokattu D1, Suomen rakentamismääräyskokoelmasta)

Jäteveden pumppaamon valinnassa huomioitavia asioita
- hyvä lämmöneristävyys (kansi ja säiliön yläsosa) 
- putkiston materiaali korroosion kestävää (RST/HST)
- vipan toiminnan luotettavuus
- laponestoventtiili, jolloin pumppu ei imaise silppuamatonta jätevettä pumpun lävitse silppu-

rin pysähdyttyä (tarkista verkoston suunnittelijalta mahdolliset pumppaamot, joihin lapones-
toventtiili ei sovellu)

- kaapeleiden läpivientipaikat valmiina (mahdollistaa tiiviit liitokset)

 
JÄTEVESILAITTEISTOT 
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- varotoimenpiteet vikatilanteiden varalle (pumppaamo ei jää päälle vikatilanteessa)
- säiliön muoto (riittävä vara- ja huoltotilavuus)
- säiliön asennus (esim. itseankkuroituva muotoilu)

Kirjallisuutta
DI, Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja 
ohjeet 2007. Ympäristöministeriö.

Rakentamismääräykset ja talousveden saastumisen ehkäiseminen. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys. 
Jäsenkirje 9/2007. Julkaistu 18.12.2007.
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MO RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELU

Tavoite:
Rakentamisen suunnitteluohje toimii yleisohjeena rakentamisen suunnittelussa. Ohjeen tarkoitukse-
na on ohjata suunnittelutoimintaa kokonaisvaltaisesti, jotta hanke toteutuisi mahdollisimman vir-
heettömästi ja asiat oikea-aikaisesti. Mitä aikaisemmassa vaiheessa asiat huomioidaan, sen parem-
min hankkeen kustannuksiin voidaan vaikuttaa.

Pätevyysvaatimukset: Rakennussuunnitelman laatijan on oltava perehtynyt maanrakennus- ja kun-
nallistekniikkaan sekä materiaalien lujuusominaisuuksiin (RIL 77c, 11). Hankkeen laajuudesta ja 
luonteesta riipppuen käytetään eri alojen asiantuntijoita. 

Viitetiedot:
Kaavio Rakentamisen suunnittelu
LO Hankesuunnitelma
Rakentamisen suunnittelun tarkistuslista
Urakkaohjelman tarkistuslista 
RIL 124-2 Vesihuolto ? ?
Vesiosuuskunnan ABC, osa 2. Käytännön toteutus. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita.

1. Alkukartoitus
Alkukartoituksessa kartoitetaan alueen asukkaiden kiinnostus vesiosuuskuntaan. Alkukartoitusvai-
heessa tiedottaminen on tärkeässä roolissa.

tiedotustilaisuus/tiedottaminen alueen asukkaille
arvio liittyjistä, kysely halukkuudesta liittyä vesiosuuskuntaan (jälkiliittyminen 20–30% kal-
liimpaa)

2. Tavoitteiden määrittely, hankesuunnittelu
Esisuunnittelu vaiheessa selvitetään hankkeen toteutustarve ja vaihtoehdot, sekä asetetaan realistiset
tavoitteet. Tavoitteiden asettelussa päätetään hankkeen laajuus, kustannukset sekä laatua ja aikatau-
lua koskevat tavoitteet eli tehdään ns. hankesuunnitelma. Tässä vaiheessa kannattaa aloittaa projek-
tin organisointi ja määrittää projektihenkilöiden tehtävät ja vastuu alueet. Rakennushankkeen hin-
nanmuodostumisen kannalta esisuunnittelu on ratkaisevassa asemassa. Rakennusprojektin edetessä 
vaikutusmahdollisuudet hankkeen kustannuksiin vähenevät.

Hankesuunnitteluvaiheessa on tehtävä ja huomioitava mm. seuraavia asioita:
projektihenkilöiden tehtävien ja vastuualueiden määrittely ja osaamisalueiden kartoitus
neuvottelut sidosryhmien kanssa (kunta, alueellinen ympäristökeskus, paikallinen vesihuol-
tolaitos, maanomistajat, liittyjät, suunnittelijat, läheiset vesiosuuskunnat, jne.) 
huomioitava alueen suunnittelutilanne, valmiit kaavoitukset (katso internet)
huomioitava alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesihuollon alueellinen suunni-
telma (kunta)
verkoston laajuus, mahdollinen rakentamisen vaiheistaminen järkevän kokoisiin vaiheisiin
verkoston rakentamisen kannattavuusselvitys
vesiosuuskunnan toimintamuodon päättäminen: vesijohto ja/tai viemäriverkosto
verkostotyyppi (paine vai gravitaatioverkosto)
ostovesi / oma vedenottamo
alueen vesihuoltolaitokseen liityttäessä alustavan liittymiskohdan selvittely 
viemäröinti alueen jätevedenpuhdistamoon /oma jätevedenpuhdistamo
alueen maaston huomioiminen rakentamisen kannalta

- maaperän vaikutus kustannuksiin (louhinta ja räjäytystyöt kalliita, tienviereen raken-
taminen yleensä edullisin vaihtoehto)

- mahdolliset vesistöjen alitukset
- maaston ja rakentamisajankohdan huomioiminen koneiden liikkumisen kannalta
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alustava kustannusarviointi
alustavat rahoitusselvitykset
alustavat laskelmat liittyjien maksuista
hankkeen aikataulu
vesiosuuskunnan elinkaaren suunnittelu eli tulevaisuuden näkymät (myynti alueen vesihuol-
tolaitokselle, liittyminen toiseen vesiosuuskuntaan, itsenäinen osuuskunta)

- toimijoiden kiinnostus, ammattitaito
- huoltojen ja päivystyksen järjestäminen (ulkoistettu huolto vs. oma ammattitaito)
- toiminnan kannattavuus, ylläpitokustannukset, saneeraukset

tarvittavien tutkimusten huomioiminen 
- luontoselvitys
- mahdollinen maaperätutkimus

tarvittavien lupamenettelyiden ja lupien selvittely ja valmisteleminen
hankkeen riskien huomioiminen

3. Hankepäätös
Hankepäätös tehdään hankesuunnittelun tietojen perusteella. Hankepäätöksestä tehdään kokouspöy-
täkirja. Hankepäätöksessä päätetään mm. seuraavat asiat:

hankkeen aikataulu
hankkeen mahdollinen jakaminen eri vaiheisiin
suunnittelun vaatima aika ja suunnittelumenettely
lupien hakemismenettely ja vastuuhenkilö
rahoituksen huomioiminen

4. Rahoitus ja tukien hakeminen
rahoitushakemusten teko
lainasopimukset

5. Suunnittelun valmistelu
Suunnittelun valmisteluvaiheessa organisoidaan suunnitteluttaminen. Suunnitteluttaminen tehdään 
hankesuunnitelman pohjalta. Suunnitteluvaiheessa määritellään suunnitelmien tarkastus- ja hyväk-
symismenettely. Tähän vaiheeseen kuluu myös suunnittelijan tehtävien ja vastuiden määrittely. 
Suunnitteluvaiheen tehtäviä ovat:

mahdollisen suunnittelukilpailun järjestäminen
tarjouspyyntöjen lähettäminen
sopimusneuvottelut
suunnittelijan valinta

6. Suunnittelun ohjaus
Suunnittelun ohjaukseen kuuluu suunnitteluprosessin ohjaus niin, että suunnittelu täyttää sille asete-
tut tavoitteet ja tuottaa hyväksyttävän suunnitelman. Suunnittelun ohjauksen tehtäviä ovat:

suunnittelun aloituspalaverin järjestäminen
suunnittelukokousten ja katselmusten järjestäminen ja dokumentointi
suunnittelun valvonta
suunnitelman tavoitteiden toteutumisen varmistaminen
mahdollisten lisä- ja muutostöiden teettäminen

7. Yleissuunnitelma
Suunnittelun tuloksena syntyy yleissuunnitelma, jonka pohjalta vesiosuuskunta tekee lopullisen 
rakentamispäätöksen. Yleissuunnitelma toimii urakoitsijan suunnitelman pohjana. Suunnittelun
valintaa varten suunnittelijan on esitettävä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu mahdolliset vaihto-
ehdot niin tekniikassa kuin laitteiden sijoittamisessa, tarvittavat luvat, järjestelmän ylläpito ja käyttö 
sekä ratkaisun kokonaiskustannukset. Yleissuunnitelma koostuu mm. seuraavista asioista:

suunnitelman selostus
vaihtoehtoiset ratkaisut
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alustavat tiedot maaperästä
alustavat koko hankkeen kustannukset
alustavat mitoitukset (putkiston pituudet, laitteiden määrät jne.)
arvio käyttö ja huoltokustannuksista
suunnitelmassa on huomioitu alueen mahdolliset ympäristönsuojelu- ja kulttuurialueet, lu-
vanvaraiset kohteet ja muut erikoiskohteet

o vesistön alitukset, vesistön luotaus, luvat alitukselle ja vesistön alitustaululle (laiva-
väylälle oltava aina lupa)

o teiden alitukset
o kohteet, joissa korkeat korkeuserot yms.

verkoston ja laitteiden periaateratkaisut (pumppaamot, linjapumppaamot, laitokset, putket,
kaivot jne.)
alueen yleiskartta 1:100 000, 1: 5 000

 pituusleikkaukset linjoittain 1: 5 000 /1:100 (Heino ym. 85)

8. Rakentamispäätös
Vesiosuuskunta tekee yleissuunnitelman pohjalta rakentamispäätöksen. Rakentamispäätöksessä 
tulee huomioida mm.

hankkeen kokonaiskustannukset
suunnitelman laatu 
ratkaisun käyttö-, ylläpito- ja huoltokustannukset
vesiosuuskunnan tulevaisuus

9. Rakentamisen valmistelu
Rakentamisen valmisteluun kuuluu urakkamuodon mukainen urakoitsijan valinta. Urakoitsijan va-
lintaan kuuluu urakkakilpailun järjestäminen ja valitun hankintatavan mukaisten asiakirjojen laadin-
ta, urakkatarjouspyynnöt ja urakoitsijan valintamenettely. Vesiosuuskunnan on kustannussyistä joh-
tuen kannattavaa kilpailuttaa urakat. Valmisteluvaiheen tehtäviä ovat:

urakkamuodon valinta
tarjouspyyntöasiakirjojen kokoaminen
urakoitsijoiden kartoittaminen ja valinta urakkatarjouskilpailuun/julkinen menettely
urakkatarjouspyyntöjen laatiminen ja lähettäminen
avauskokouksen järjestäminen
urakoitsijoiden tarjousten vertailu
urakkaneuvottelujen järjestäminen ja dokumentointi
urakoitsijan valinta
urakkasopimuksen solmiminen
(Prodeco)

10. Rakennussuunnitelma
Suunnittelija/urakoitsija tekee vesiosuuskunnan hyväksymän suunnitelman pohjalta yksityiskohtai-
sen rakentamissuunnitelman. Rakennussuunnitelma sisältää seuraavat tiedot

urakkaohjelma
o yleistiedot urakasta, urakkamuoto, mahdolliset pää- ja sivu-urakat ja niiden sisältö, 

työn toteutus ja yhteistoiminta, laatu, ympäristö, asiakirjat, urakan aikamääräykset, 
vastuut, valvonta, työmaan hallinto ja toimitukset, vastaanottomenettely, erimieli-
syydet, urakoitsijan valintaperusteet

työkohtaiset työselitykset (lakisääteiset toimenpiteet, asiakirjat ja tarkepiirustukset, työme-
netelmät)
työturvallisuusasiakirja
määrä- ja yksikköhintaluettelo
osaluettelo
yksityiskohtaiset suunnitelmat (tien ja vesistön alitukset, radan alitus, tonttiliitokset)
periaate piirustukset (esim. tonttiliitos, kaivanto, salaojakorjauksen periaate, ilmanpois-
to,huuhtelukaivon periaate)
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yleiskartta
suunnitelmakartta
pituusleikkauspiirustukset

Rakennussuunnitelma tehdään luotettavien pohjatutkimusten ja mahdollisesti sitä täydentävien geo-
teknisten selvitysten perusteella. Mikäli putki asennetaan vesistöön, on vesistön pohja tutkittava 
ennen asennusta. Rakennussuunnitelmasta tulee selvitä rakennuspaikan vallitsevat olosuhteet, put-
kien luokituksen mukaiset asennusluokat, putken koko, luokka, materiaali ja asennussyvyys sekä 
asennustapa, putkien ja kaivojen suojavyöhykkeissä käytettävät materiaalit, ohjeet maatöistä ja 
mahdollisista erikoistöistä kuten teiden alituksista, liittämiskohdista jne. Maatöistä tulee olla ohjeet 
suunnitelluista pohjan vahvistusmenetelmistä ja sekä tarvittavista kaivantojen tukemisesta. Myös
putkilinjojen kohdat, joissa on vältettävä putkiliitoksia on mainittava.(RIL 77 c, 11)

Kirjallisuutta:

Heino M, Vanhala P, Vilonen K & Yli-Tolppa H. 2005. Vesiosuuskunnan ABC, osa 2. Käytännön toteutus. Uudenmaan
ympäristökeskuksen monisteita. Helsinki. 

Prodeco. Rakennushankkeen hallinta. www. projektipalvelu.com > rakennushankkeen hallinta.[viitattu 24.6.2008.]

RIL 77C, Suomen rakennusinsinöörien liitto,1978. Maahan ja veteen asennettavat muoviputket.
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MO RAKENTAMINEN, valmistelut

Tavoite: Ohjeen tavoitteena on ohjeistaa rakentamisen alkuvalmisteluja ja antaa vinkkejä töiden
sujumiseen ilman suurempia ristiriitoja. Hyvä asianmukainen valmistelu ja ennakointi ovat sujuvan 
rakennushankkeen edellytyksiä.

Valmistelut:
Tiedotus

yleisötilaisuus maastossa liikkumisesta maan omistajille ennen maastotutkimuksia
tiedotus rakennusvaiheen aloittamisesta

Luontoselvitys
luontoselvitykset tehdään ennen rakentamisen aloitusta
mahdollinen ympäristövaikutusten analysointi (YVA)

Lupien hankinta
maaston tutkimisen jälkeen esim. luvat maanomistajilta (katso. lupien tarkistuslista)

Sopiminen käytännön järjestelyistä maanomistajien kanssa
rakennustöiden ajankohta
mahdolliset maksettavat korvaukset
raivaustöistä sopiminen
läjitysmaiden sijoittamisesta sopiminen
työkoneiden liikkumisalueista sopiminen
varottavien alueiden selvittäminen (esim. alueen rajapyykit, kaapelit, vesi- ja viemärijohdot)
jälkien korjaamisesta sopiminen

HUOMIOITAVIA ASIOITA
Rakennushankkeen valmisteluvaiheessa kannattaa palkata toimitusjohtaja tai vesiosuuskun-
nan tarkastaja täysipäiväisesti hoitamaan käytännön asioita. (luvat, tiedotus, toiminnasta sel-
villä oleminen, tarviketilaukset jne.)
Lupien hakuun kannattaa valita neuvottelutaitoinen henkilö, jolla ei ole ristiriitoja maan-
omistajien kanssa. Tee luvat ja sopimukset aina kirjallisina.
Järjestä materiaaleille riittävän suuri varastoalue ja lupa varastoalueen käyttöön.
Järjestä tavaroiden purkamiseen laitteet esim. traktori.
Materiaalien hankkimisessa kannattaa olla yhteydessä kuntaan ja/tai naapurivesiosuuskun-
taan. (esim.ylimääräisten materiaalien osto, erityisosia voi saada ostettua suoraan kunnalta)
Rakentamisvaiheessa ennakoi työmaan tilanne 3 - 4 kuukauden päähän. Työ etenee sujuvasti
kun luvat ovat kunnossa ja materiaalit valmiina. Koneiden ja työmiesten seisottaminen mak-
saa.

o tilaa tarvittavat materiaalit ajoissa
o tee sopimukset ja hae luvat ajoissa

Varaa työskentelyyn riittävän suuri tila. Raivattavan työskentelyalueen tulee olla 
o metsässä vähintään 8 m, mieluummin 12 m
o tien vieressä vähintään 6 m (jos työt voidaan tehdä tieltä liuskojen avulla)

Käytä suorissa putkilinjoissa mahdollisimman pitkää putkea, sillä liitoskohdan tekeminen on 
hitaampaa.
Tee tarvittavat alku ja loppu katselmukset ja tutkimukset urakoitaessa lähellä kaivoja (veden 
laatu ja määrä) tai tehtäessä räjäytystöitä lähellä rakennuksia (rakennusten sokkelien ja tuki-
rakenteiden tarkistus).
Rajapyykit kannattaa ottaa selville ennen rakentamisen aloittamista (yleisimpiä ristiriitojen 
aiheita ovat tiet ja rajapyykit).
Huolellinen dokumentointi ja katselmusten suorittaminen vähentävät ristiriitoja.
Rakentamisen suunnitteluvaiheessa kannattaa muistaa, että helpointa on rakentaa tien vie-
reen vaikka matka olisi pidempi. Metsään ja kallioiseen maastoon joutuu tekemään usein rä-
jäytystöitä ja teitä hankalaan maastoon, jolloin kustannukset nousevat.
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MO RAKENTAMINEN, Työmaahallinto

Tavoite: Ohjeen tavoitteena on antaa yleistietoa työskentelystä rakennustyömaalla. Ohje perustuu 
suurelta osin kunnallisteknisten töiden yleisen työselostuksen 02 määräyksiin ja ohjeisiin

Viiteohjeet:
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995
Hankkeen rakentamissuunnitelma, urakkaohjelma
Hankkeen yhteistyöosapuolten sopimukset 

Tarkistuslistat:
Urakkaohjelman tarkistuslista
Rakentamisen tarkistuslista

Yleistä työmaan hallinnosta:
Työmaalla toimivien eri osapuolten keskinäiset suhteen ja vastuut sovitaan kirjallisesti.
Työmaalla pidetään katselmuksia ja kirjataan mahdolliset aiheutuneet vahingot katselmus-
pöytäkirjaan.
Rakennusvaiheessa pidetään alku ja loppukatselmus. Katselmuksissa todetaan työalueen 
kunto sekä rakennustyön vaikutusalueella sijaitsevan kasvillisuuden, rakenteiden, rakennus-
ten ja laitteiden kunto.
Urakoitsijat pitävät työmaapäiväkirjaa.
Räjäytys- ja tärinää aiheuttavissa töissä suoritetaan katselmus ennen ja jälkeen kyseistä työ-
vaihetta. Katselmukset suoritetaan aina kun tehdään räjäytystöitä tai tärinää aiheuttavaa työ-
tä lähellä rakennuksia huomioiden työn todennäköinen vaikutusalue. Katselmuksessa merki-
tään ylös mahdolliset vauriot ennen työvaihetta ja työvaiheen jälkeen. Katselmuksessa on 
hyvä olla mukana urakoitsija ja vesiosuuskunnan edustaja. Kohde kuvataan tarvittaessa risti-
riitatilanteiden välttämiseksi.
Rakennustyön aikana on tarkkailtava rakennusalueen läheisyydessä olevia kaivoja. Raken-
nustyö voi aiheuttaa pohjavesikaivojen kuivumista tai veden laadun huononemista. Ristirii-
tojen välttämiseksi on selvitettävä veden määrä ja laatu kaivossa ennen ja jälkeen rakennus-
työn. Mikäli työskennellään lähellä kaivoa, etenkin kaivon yläpuolisella alueella, otetaan ve-
sinäyte kaivosta ennen ja jälkeen työskentelyn. 
Tarvittavat luvat hankitaan ennen kohteen rakennustöiden aloittamista. Tiettyä työvaihetta 
koskevat luvat voidaan hakea rakentamisen aikana, mutta töitä ei aloiteta ennen lupien saa-
mista.
Työn virallinen valvoja ei saa puuttua urakoitsijan toimintaan ellei urakoitsija toimi väärin.

Työmaan työturvallisuus
Työstä laaditaan turvallisuusasiakirja (rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvos-
ton päätöksen mukainen asiakirja).
Jokainen työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja vastaa siitä, että hänen käyttämänsä koneet 
ja laitteet ovat käyttötarkoitukseensa sopivia. 
Rakentamisessa ja työmaalla liikuttaessa tulee käyttää tarvittavia turvavarusteita, kuten  ky-
pärää, jalkineita, heijastinliivejä jne.
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MO RAKENTAMINEN, Vesijohtoverkosto

Tavoite: Ohjeen tavoitteena on toimia yleisohjeena vesijohtoverkoston rakentamisessa. Huolellinen
asennustyö pidentää laitteiden ja putkien käyttöikää. 

Pätevyysvaatimuksena puhdasvesipuolella toimittaessa on vesihygieniapassi ja mielellään laite-
valmistajien antama koulutus. 

Viiteohjeet:
Rakentamissuunnitelman työselitykset
Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 02, KT02.
RIL 124, 2004. Vesihuolto I ja II.
RIL 77,1984. Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet.
RIL 77C, 1978. Maahan ja veteen asennettavat muoviputket.
MO Laitevaatimukset

Materiaalivaatimukset :
Talousvesiverkostossa käytetään talousvesikäyttöön hyväksyttyjä materiaaleja, eli uusia,
hyvälaatuisia ja jatkuvan laadunvalvonnan alla olevilta valmistajilta hankittuja putkia, put-
kiyhteitä, laitteita ja tarvikkeita. Huomioi, että myös tiivisteiden tulee olla talousvesikäyt-
töön soveltuvia.
Materiaaleista ei saa irrota, eikä liueta terveydelle haitallisia aineita tai aiheutua veteen ha-
jua, makua tai väriä, eikä veden laatu saa heikentyä putkistossa.
Putkiluokka: Vesijohtotarvikkeiden tulee paineviemäröintijärjestelmässä olla vähintään ni-
mellispaineelle PN 10 tarkoitettuja, ellei suunnitelmassa toisin sanota. (KT 02)
Huomioi, että muoviputken läpi voi kulkeutua ympäröivästä maaperästä hajua ja makua ai-
heuttavia aineita, kuten öljyjä ja liuottimia. Riski- tai saastuneilla alueilla tulee käyttää ky-
seisiä aineita läpäisemättömiä materiaaleja. (Vesilaitostekniikka ja hygienia, 22) 

Yleiset vesijohtotarvikkeiden varastointi ja käsittelyohjeet:
Noudata putkien, niiden osien ja muiden tarvikkeiden kuljetuksessa, varastoinnissa ja käsit-
telyssä valmistajan antamia varastoimislämpötila, pinoamiskorkeus yms. ohjeita.
Verkostomateriaalit tulee säilyttää ja varastoida siten, että ne eivät pääse taipumaan tai vau-
rioidu muulla tavoin.
Muoviputkien käsittelyssä huomioitava asioita:

o putket vaurioituvat helpommin lämpötilan laskiessa, 
o putkia ei saa pudottaa, eikä niihin saa kohdistua iskuja. 
o Putkia ei saa siirtää vetämällä maata pitkin niin, että niiden pinta vaurioituu (RIL 

77c).
Tarkista tarvikkeet niiden saavuttua työmaalle. Merkitse ja poista työmaalta kelpaamattomat 
tai vaurioituneet materiaalit.
Putkien päissä tulee pitää tulppia kuljetuksen ja varastoinnin ajan. Tulpat poistetaan vasta 
asennusvaiheessa.
Älä käsittele öljyjä ja terveydelle vaarallisia aineita vesijohtoverkoston laitteiden läheisyy-
dessä.
Lika-aineiden (esim.maa-aines, vesi) ja eläinten pääsy putkiin tulee estää.
Kumitiivisteet säilytetään hygieenisissä tiloissa suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta.
Tiivisteet eivät saa olla kosketuksissa voiteluaineiden, bensiinien ja liuottimien kanssa. (Ve-
silaitostekniikka ja hygienia, 30)

Asennustyöt
Asennustyöt suoritetaan aina valmistajien ja rakennussuunnitelman laatijan ohjeiden mukai-
sesti (ks. työselitykset). Asennustöissä noudatetaan valmistajan ilmoittamia asennuslämpöti-
loja.
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Asennustyön vaiheet
kaivannon kaivaminen
kaivannon tukeminen tarvittaessa 
kaivannon pohjan tasaus ja vahvistaminen tarvittaessa. 
putkien asennus 
liitosten tekeminen
putkien suojaus (tiivistys)
kaivannon peittäminen (täytemaa)
jälkien siistiminen

Putkijohdon asentaminen maahan
Asennuksen yhteydessä tarkastetaan, että putket ja tarvikkeet ovat virheettömiä.
Laitteet ja tarvikkeet puhdistetaan huolellisesti ennen asennusta.
Asennuksessa epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi putkeen on putkien suojatulppa pidettävä
paikallaan.
Vesijohtoverkoston runkoputket asennetaan noin 2 metrin syvyyteen vaurioitumisen estämi-
seksi.
Kaivantojen tukemistarve riippuu mm. rakennuspaikan maalajien lujuusominaisuuksista, 
asennussyvyydestä ja liikenteestä putkilinjan läheisyydessä.
Putket asennetaan joko tasatun kaivannon pohjalle tai tiivistetylle tasauskerrokselle. Mah-
dollisen pohjan vahvistusrakenteen päälle laitetaan aina tasauskerros.
Putkien asennuksessa on huomioitava, että putkessa virtaava vesi ei jäädy eikä maan routi-
minen vaurioita putkea. Routaantuvaan maakerrokseen (esim. teiden alitukset) asennettaviin 
putkiin tehdään routasuojaus. Routasuojaus tehdään eristämällä tai käyttämällä lämpökaape-
lia.
Putkien liitokset tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista, että putkien liitokset
(muhvit) eivät jää kantamaan putkea.

o Liitostavat:
PVC putkille kumitiivistemuhviliitokset ja 

 PE -putkille pusku-, sähköhitsaus sekä laippa- ja liitinliitos.
o Putkimateriaaleja kuten PVC ja PE -putkia ei saa yhdistää hitsaamalla.
o Kiinnitä erityistä huomioita liitosten tekemiseen ja sulkuventtiilien tiivisteiden asen-

tamiseen.  Nämä ovat yleisimpiä verkoston vuodon syitä. 
Tasaus ja suojaustyöt on tehtävä huolellisesti. Varsinkin viettoputkien toimintavarmuus riip-
puu tiivistysmateriaalin ominaisuuksista. 
Suojakerroksen on oltava riittävä. Käytä suojaukseen oikeata raekokoa ja materiaalia. Lisää
suojamateriaali niin, että putki ei vahingoitu eikä liiku paikaltaan.

o Putken alla oleva maa on tiivistettävä erityisen huolellisesti. Suojakerroksen tiivis-
tämiseen voidaan käyttää tärykonetta. 

o Putken yläpuolista suojakerrosta ei saa tiivistää koneellisesti ennen kuin suojakerros 
on riittävä.

Täytemaana voidaan käyttää paikalliset olosuhteet täyttävää materiaalia. Suurin sallittu rae-
koko on 300mm.
Vesijohtojen päät tuetaan ja tulpataan vesitiiviisti, mikäli asennustyötä ei heti jatketa.
Asennetut johdot merkataan tarkasti esim. GPS -paikantimella.

Putkijohdon asentaminen veteen
Tarvittavat luvat

o vesialueen omistajan lupa 
o laivareiteille myös merenkulkuhallituksen lupa

Putken asennuskohta selvitetään tutkimalla mm. asennuspaikan pohjanmuoto, maaperän 
olosuhteet, virtaukset jne. Putken asentamisessa on huomioitava myös mahdollinen veneily-
liikenne.



83Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja

28.11.2008 3/3
Putki asennetaan mahdollisimman tasaiseen kohtaan, ettei putkeen muodostu suuria pai-
naumia. Putkijohdon korkeimpiin kohtiin sijoitetaan ilmanpoistoventtiilit.
Rannalla putki kaivetaan niin syvälle, ettei se jäädy, eivätkä jäät pääse sitä vahingoittamaan.
Putki painotetaan käyttötarkoituksen ja olosuhteiden perusteella. Painotus voi olla jatkuva
tai jaksoittainen.
Putki saadaan asetettua veden pohjalle kun se täytetään varovasti vedellä. Täyttäminen teh-
dään hitaasti, jotta ilma ehtii poistua putkesta. 
Putken asettuminen pohjaan ja painotus on tarkastettava sukeltamalla.

Verkoston huuhtelu
Vesijohtoverkosto huuhdellaan ennen käyttöönottoa. Huuhtelussa käytetään vähintään kol-
me kertaa se määrä vettä, joka menee vesijohtoverkostoon.

Painekoe
Vesijohtoverkostolle tehdään painekoe. Painekokeesta täytetään pöytäkirja. 

 Painekokeen suorittaa siihen pätevä henkilö, yleensä urakoitsija tai työnvalvoja.

Tarkastukset ja desinfiointi
Verkostosta otetaan vesinäyte ennen käyttöönottoa (yleensä viimeisestä huuhteluvedestä)
mikäli talousveden laatuvaatimukset täyttyvät, ei desinfiointia tarvita.
Tarvittaessa verkosto desinfioidaan klooripitoisella vedellä ja huuhdellaan.

            (Ohjeet muokattu KTO2 ja RIL 77C pohjalta)

Kirjallisuutta:
Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 02, KT 02. Suomen kuntaliitto. Helsinki.
RIL 77C, 1978. Maahan ja veteen asennettavat muoviputket. Julk. Suomen rakennusinsinöörien liitto, Vammalan kirja-
paino Oy
Vesilaitostekniikka ja hygienia. 2007. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys.
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Rakentaminen viemäriverkosto

26.2.2009 1/(3)

MO RAKENTAMINEN, Viemäriverkosto

Tavoite: Ohjeen tavoitteena on toimia yleisohjeena viemäriverkoston rakentamisessa. Huolellinen
asennustyö pidentää laitteiden ja putkien käyttöikää.

Pätevyysvaatimukset: Asennukset tehdään aina laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti. Laitevalmis-
tajien antama perehdytys on suotava.

Viiteohjeet:
Rakentamissuunnitelman työselitykset
Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 02, KT02.
RIL 124, 2004. Vesihuolto  ja .
RIL 77C, 1978. Maahan ja veteen asennettavat muoviputket.
RIL 77,1984. Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet.
SFS-EN 1671. Paineelliset viemärijärjestelmät. Suomen standardisoimisliitto.
MO Laitevaatimukset

Materiaalivaatimukset
Viemäriverkostossa käytetään jätevesikäyttöön hyväksyttyjä materiaaleja, eli uusia hyvälaa-
tuisia ja jatkuvan laadunvalvonnan alla olevilta valmistajilta hankittuja putkia, putkiyhteitä,
laitteita ja tarvikkeita.
Materiaalien tulee soveltua käytettäväksi jätevesien johtamiseen.
Paineviemäritarvikkeiden tulee olla vähintään nimellispaineelle PN 10 tarkoitettuja, ellei
suunnitelmassa toisin sanota.

Yleiset varastointi- ja käsittelyohjeet:
Noudata putkien, niiden osien ja muiden tarvikkeiden kuljetuksessa, varastoinnissa ja käsit-
telyssä valmistajan antamia varastoimislämpötila, pinoamiskorkeus yms. ohjeita.
Verkostomateriaalit tulee säilyttää ja varastoida siten, että ne eivät pääse taipumaan tai vau-
rioidu muulla tavoin.
Muoviputkien käsittelyssä huomioitava asioita:

o putket vaurioituvat helpommin lämpötilan laskiessa,
o putkia ei saa pudottaa, eikä niihin saa kohdistua iskuja.
o Putkia ei saa siirtää vetämällä maata pitkin niin, että niiden pinta vaurioituu (RIL

77c).
Tarkista tarvikkeet niiden saavuttua työmaalle. Merkitse ja poista työmaalta kelpaamattomat
tai vaurioituneet materiaalit.
Putkien päissä tulee pitää tulppia kuljetuksen ja varastoinnin ajan. Tulpat poistetaan vasta
asennusvaiheessa.
Lika aineiden (esim. maa-aines, vesi) ja eläinten pääsy putkiin tulee estää.

Asennustyöt
Asennustyöt suoritetaan aina valmistajien ja rakennussuunnitelman laatijan ohjeiden mukai-
sesti (ks. työselitykset). Asennustöissä noudatetaan valmistajan ilmoittamia asennuslämpötiloja.

Asennustyön vaiheet
kaivannon kaivaminen
kaivannon tukeminen tarvittaessa
kaivannon pohjan tasaus ja vahvistaminen tarvittaessa
putkien asennus
liitosten tekeminen
putkien suojaus (tiivistys)
kaivannon peittäminen (täytemaa)
jälkien siistiminen
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Putkijohdon asentaminen maahan
Asennuksen yhteydessä tarkastetaan, että putket ja tarvikkeet ovat virheettömiä.
Laitteet ja tarvikkeet puhdistetaan huolellisesti ennen asennusta. Etenkin liitoskohtien puh-
tauteen on kiinnitettävä erityistä huomioita.
Paineviemäriverkoston runkoputket asennetaan noin 2 metrin syvyyteen vaurioitumisen es-
tämiseksi.
Kaivantojen tukemistarve riippuu mm. asennuspaikan maalajien lujuusominaisuuksista,
asennussyvyydestä ja liikenteestä putkilinjan läheisyydessä.
Putket asennetaan joko tasatun kaivannon pohjalle tai tiivistetylle tasauskerrokselle. Mah-
dollisen pohjan vahvistusrakenteen päälle laitetaan aina tasauskerros.
Putkien asennuksessa on huomioitava, että putkessa virtaava vesi ei jäädy, eikä maan routi-
minen vaurioita putkea.

o asennus roudattamaan syvyyteen (n.1,5 -2 metrin syvyyteen alueen ja maaperän olo-
suhteista riippuen)

o routaantuvaan maakerrokseen (esim. teiden alitukset) asennettaviin putkiin tehdään
routasuojaus. Routasuojaus tehdään eristämällä tai käyttämällä lämpökaapelia.

Putkien liitokset tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista, että putkien liitokset
(muhvit) eivät jää kantamaan putkea.

o Liitostavat paineviemäröinti:
PE -putkille sähköhitsaus

o Liitostavat viettoviemäröinti:
PVC putkille kumitiivistemuhviliitokset ja
PE -putkille pusku-, sähköhitsaus sekä laippa- ja liitinliitos

o Putkimateriaaleja kuten PVC ja PE -putkia ei saa yhdistää hitsaamalla.
o Kiinnitä erityistä huomioita liitosten tekemiseen ja tiivisteiden asentamiseen. Nämä

ovat yleisimpiä verkoston vuodon syitä.
Tasaus ja suojaustyöt on tehtävä huolellisesti. Varsinkin viettoputkien toimintavarmuus riip-
puu tiivistysmateriaalin ominaisuuksista.
Suojakerroksen on oltava riittävä. Käytä suojaukseen oikeata raekokoa ja materiaalia. Lisää
suojamateriaali niin, että putki ei vahingoitu eikä liiku paikaltaan.

o Putken alla oleva maa on tiivistettävä erityisen huolellisesti. Suojakerroksen tiivis-
tämiseen voidaan käyttää tärykonetta.

o Putken yläpuolista suojakerrosta ei saa tiivistää koneellisesti ennen kuin suojakerros
on riittävä.

Täytemaana voidaan käyttää paikalliset olosuhteet täyttävää materiaalia. Suurin sallittu rae-
koko on 300mm
Viemärijohtojen päät tuetaan ja tulpataan vesitiiviisti, mikäli asennustyötä ei heti jatketa.
Asennetut johdot merkataan tarkasti esim. GPS -paikantimella.

Huomioitavaa paineviemäröinnin rakentamisessa
Putkihaaroitukset tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä Y-haaroilla (45° kulma menosuun-
taan) tukkeutumisriskin vähentämiseksi.
Verkoston korkeimpiin kohtiin sijoitetaan ilmanpoistoventtiilit (ilmanpoisto vähentää pai-
neiskujen riskiä).

Putkijohdon asentaminen veteen
Tarvittavat luvat

o vesialueen omistajan lupa
o laivareiteille merenkulkuhallituksen lupa

Putken asennuskohta selvitetään tutkimalla mm. asennuspaikan pohjanmuoto, maaperän
olosuhteet, virtaukset jne. Putken asentamisessa on huomioitava myös mahdollinen veneily-
liikenne.
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Putki asennetaan mahdollisimman tasaiseen kohtaan, ettei putkeen muodostu suuria pai-
naumia. Putkijohdon korkeimpiin kohtiin sijoitetaan ilmanpoistoventtiilit.
Rannalla putki kaivetaan niin syvälle, ettei se jäädy, eivätkä jäät pääse sitä vahingoittamaan.
Putki painotetaan käyttötarkoituksen ja olosuhteiden perusteella.

o Painotus voi olla jatkuva tai jaksoittainen.
o Yleensä paineviemäri vaatii 120% painotuksen jäteveden sisältämän ilman ja kaasun 

vuoksi.
o Punnitse asennettavat painot ennen painojen asentamista (mikäli painot ovat vajaat, 

voi putki jäädä pinnalle/väliveteen).
Putki saadaan asetettua pohjalle kun putkeen kiinnitetään painot ja annetaan putken täyttyä 
hitaasti vedellä.
Putken asettuminen pohjaan ja painotus on tarkastettava sukeltamalla.

Tiiviyskoe
Paineviemäriverkostolle tehdään painekoe. Painekokeesta täytetään pöytäkirja. 

 Painekokeen suorittaa siihen pätevä henkilö, yleensä urakoitsija tai työnvalvoja.
            (Ohjeet muokattu KTO2 ja RIL 77C pohjalta)

Liitokset ja työt käytössä olevaan viemäriverkostoon
Huomioi työturvallisuus (katso MO työturvallisuus jätevesi)
Pienet putkikoot (alle 63mm) voidaan katkaista ja tehdä liitokset. Takana oleva verkosto on 
huuhdeltava ja suljettava ennen putken katkaisua.
Isompien putkien jälkiliitokset tehdään sähköhitsattavilla porasatuloilla.

Kirjallisuutta:
Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 02, KT 02. Suomen kuntaliitto. Helsinki.
RIL 77C, 1978. Maahan ja veteen asennettavat muoviputket. Julk. Suomen rakennusinsinöörien liitto, Vammalan kirja-
paino Oy
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Talousveden laatu

9.2.2009 1/3
MO TALOUSVEDEN LAATU

Tavoite:
Talousveden laatu ohjeen tavoitteena kertoa yleisesti talousveden laadusta ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä sekä selkiyttää toimijoiden rooleja. 

Viiteohjeet:
MO Talousveden laadunvalvonta
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 
(461/2000)
Vesihuoltolaki (119/2001)
Kansanterveyslaitos, www.ktl.fi > tietoa terveydestä >elinympäristö >vesi

Yleistä:
Terveydensuojeluviranomainen vastaa talousveden laadun valvonnasta valvontatutkimusohjelmassa 
määritettyjen vesinäytteiden osalta. Valvontatutkimusohjelma päivitetään vähintään viiden vuoden 
välein tai tarpeen vaatiessa.(Soveltamisopas 2000, 17) Ennen talousveden käyttöönottoa talousvesi 
tulee tutkituttaa ja saada terveydensuojeluviranomaisen lupa talousveden jakeluun. Vesihuoltolaitos 
vastaa muilta osin talousveden laadun tarkkailusta (vesihuoltolaitoksen käyttötarkkailu).

Vastuualueet
Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuoltolaitos vastaa siitä, että talousvesi täyttää terveyden-
suojelulain mukaiset laatuvaatimukset (vesihuoltolaki 14§). Vesihuoltolain 5§ mukaan vesihuolto-
laitos on kuitenkin vastuussa talousveden laadusta vain kiinteistön liittämiskohtaan saakka. 

Kiinteistön omistaja on vastuussa kiinteistön omista vesihuoltolaitteista ja mahdollisista liian vähäi-
sestä veden vaihtuvuudesta kiinteistön vesijärjestelmissä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 
(461/2000) sanotaan, että talousveden laatuvaatimukset tulee täyttyä käyttäjän vesihanasta otetusta 
näytteestä. Mikäli vesi ei tässä kohtaa täytä laatuvaatimuksia, voidaan tutkia onko syy vesihuoltolai-
toksessa vai kiinteistön vesilaitteissa. Vesihuoltolaitos vastaa siitä että heidän toimittamansa talous-
vesi täyttää laatuvaatimukset liittämiskohtaan saakka. (Tiainen 2007, 49)

Talousveden laatuvaatimukset:
Asetuksessa talousveden laatuvaatimuksissa yleisvaatimuksena on, että talousvesi ei saa sisältää 
pieneliöitä, loisia tai kemiallisia aineita sellaisissa määrin tai pitoisuuksina, joista voi olla haittaa 
ihmisen terveydelle. 

Talousveden laatuun liittyvät määräykset on jaoteltu talousvesiasetuksen mukaan
laatuvaatimuksiin (täytyttävä aina)
laatusuosituksiin (perustuvat juomaveden käyttökelpoisuuteen)

Talousvedelle asetetut yksityiskohtaiset laatuvaatimukset ja suositukset löytyvät soveltamisoppaasta
talousvesiasetukseen tai asetuksesta talousveden laatuvaatimuksiin (461/2000).
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Laatuvaatimukset jaotellaan 
Mikrobiologisiin laatuvaatimuksiin (veden mikrobit: bakteerit, virukset ja alkueliöt)

o Koliformisia bakteereita kuten Escherichia coli- bakteereja ja enterokokkeja ei saa 
esiintyä, 0 pmy/100ml
(pmy = bakteeria muodostavaa pesäkettä/ 100 ml talousvettä)

o kyseisten bakteerien esiintyminen vedessä on merkki ulosteperäisestä saastumisesta
(toimivat ns. indikaattoribakteereina)

o yleisimpiä vesiepidemioiden aiheuttajia Suomessa ovat norovirus ja kampylobakteeri 
(Vesiepidemioista lyhyesti)

Kemiallisiin laatuvaatimuksiin
o yleisimpiä laatusuosituksia ylittäviä aineita tai ominaisuuksia ovat:

rauta ja mangaani, fluoridi ja nikkeli
veden pH (vetyionipitoisuus)
väri, maku ja hapettuvuus

Talousveden laatuun vaikuttavia tekijöitä

(Kuva muokattu, Sara 2001, 10)

Hydrogeologia
- maa- ja kallioperä
- pohjaveden pinnan syvyys
- valuma-alueen mittasuhteet
- valuma-alueen antoisuus

Tekniset tekijät
- kaivotyyppi
- kaivon sijainti
- kaivon syvyys
-vedenkäyttö
-rantaimeytyminen

VEDENOTTAMO
- raakavedenlaatu
- vedenlaatutekijät:
Lämpötila, O2, CO2, pH
COD, Fe, Mn, sameus, 
väriluku, Cl, kokonaisko-
vuus, alkaliniteetti,
sähkönjohtavuus, bakteerit,
jne.

Maankäyttö
-asutus
-maatalous
-tiestö
-maanotto
-erityiskohteet

Veden johta-
minen
- materiaalit
- viipymä,
  virtaama
- paineiskut
- huoltotoimen-
  piteet
- laiterikot
- kiinteistön 
putkisto

TALOUS-
VEDEN
LAATU

Veden käsit-
tely
-käytetyt
 kemikaalit
-käytetyt
menetelmät
-kemikaali-
jäämät
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Materiaalien vaikutus talousveden laatuun 

Veden laatuun vaikuttavat verkostossa käytetyt materiaalit. Veden laatuun ja materiaaleihin vaikut-
tavat niin verkoston sisäiset olosuhteet kuin verkoston ulkopuoliset olosuhteet. 

Tekijä Seuraukset
Hydrauliset olosuhteet 
- virtaama,
- viipymä, 
- paine-iskut

korroosio, mikrobien kasvu verkostossa
materiaalien mekaanisen keston heikkeneminen
kerrostumien syntyminen ja niiden irtoaminen
-> korroosio voi vähentää materiaalien käyttöikää ja heikentää

veden laatua 
Veden liian matala pH (<7,0) syövyttävä vesi aiheuttaa korroosiota

-> rautapitoisuuden kasvu vesijohtoverkostossa
-> lämminvesiverkostossa kuparipitoisuuden kohoaminen

Verkoston ulkopuoliset olosuh-
teet
- routa
- rakentaminen
- liikenne

materiaalien kestävyyden heikkeneminen

Materiaalin valmistus ja 
kuljetukset

materiaalien kestävyyden heikkeneminen

Asennus
- työtavat
- täyttömateriaalit

Puutteet/virheet asennuksessa voivat aiheuttaa verkostoon me-
kaanista heikkoutta
-> lisää veden kontaminoitumisen eli pilaantumisen vaaraa

(Kekki ym. 2007, 19-20)

Kirjallisuutta

Kekki T, Keinänen-Toivola M, Kaunisto T & Luntamo M. 2007. Talousveden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit 
Suomessa. Vesi-Instituutin julkaisuja 1. Turku.

Vesiepidemioista lyhyesti [päivitetty13.2.2008]. Kansanterveyslehti 2/2008, verkkojulkaisu. www.ktl.fi >kansanterve-
ys-lehti>2/2008> Veden huono laatu pienten vesilaitosten ongelmana [viitattu 25.8.2008]

Sara S, 2001. Vedenottamoiden vedenlaatu Keski-Suomen glasifluviaalisissa muodostumissa Alueelliset ympäristöjul-
kaisut 224,  Jyväskylä. 

Soveltamisopas talousvesiasetukseen 461/2000. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000 talousveden laatuvaa-
timuksista ja valvontatutkimuksista. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Suomen kuntaliitto. Helsinki 2000. 

Tiainen A. Laatuvaatimusten täyttymisestä. Vesitalous 2/2007. 
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Talousveden laadunvalvonta

20.1.2009 1/(1)

MO TALOUSVEDEN LAADUNVALVONTA

Tavoite: Ohje toimii  talousveden laadunvalvonnan yleisohjeena.

Yleistä
Talousveden laadunvalvonta koostuu viranomaisten tekemästä jatkuvasta ja jaksottaisesta 
valvonnasta sekä vesihuoltolaitoksen käyttötarkkailusta eli omavalvonnasta

Jatkuva ja jaksottainen valvonta 
Viranomaisten suorittama talousveden laadunvalvonta koostuu jatkuvasta ja jaksottaisesta 
valvonnasta. Valvonnasta vastaa kunnan terveydensuojeluviranomainen. Jatkuvassa valvonnassa 
tutkitaan talousvedestä sellaisia muuttujia, jotka pystytään määrittämään kohtuullisen 
yksinkertaisesti. Jatkuvan valvonnan tavoitteena on hankkia tietoa veden käsittelyn tehokkuudesta, 
sekä veden mikrobiologisesta ja aistinvaraisesta laadusta. Jaksottainen valvonta suoritetaan 
harvemmin, mutta määritykset ovat tällöin laajemmat. Jaksottaisen seurannan tehtävänä on tarkistaa 
täyttääkö talousvesi sille asetetut laatuvaatimukset ja suositukset. (Isomäki ym. 2006, 11) 

Vesihuoltolaitoksen käyttötarkkailu
Vesihuoltolaitoksen käyttötarkkailu on vesihuoltolaitoksen suorittamaa omavalvontaa. 
Käyttötarkkailulla tarkoitetaan vesilaitostoiminnan ja veden laadun vaaratekijöiden tunnistamista ja 
jatkuvaa veden laadun seurantaa. Käyttötarkkailun tulee olla olennainen osa vesihuoltolaitoksen 
toimintaa. Omavalvonnan tulee olla kattavaa ja viranomaisvalvonnan tulisi vain toimia 
varmennuksena asialle.  Käyttötarkkailuun liittyvät toimenpiteet ja laajuus riippuvat paljon 
vesihuoltolaitoksen toimintamuodosta ja mahdollisesta veden käsittelytavasta. Asetuksessa
talousveden laatuvaatimuksista ei kuitenkaan ole määrätty raakavedestä määritettäviä 
laatumuuttujia eikä seurantatiheyttä. (Soveltamisopas talousvesiasetukseen, 25) 

Vesilaitoksen käyttötarkkailun kohteena tulee olla koko laitoksen toiminnan tarkkailu, veden laadun- 
valvonta, asiakastyytyväisyys ja mahdollisten ongelmien tarkkailu, tunnistaminen ja riskinhallinta. 
Toiminnan tarkkailuun liittyvät laitteiden ja prosessien toiminnan tarkkailu. Prosessien toiminnasta 
kerätään tietoa, joilla ohjataan ja säädetään prosessia. Vesihuoltolain mukaan käyttötarkkailuun on 
sisällytettävä veden hävikin seuranta, jonka avulla voidaan selvittää mm. verkoston mahdollisia 
vuotoja. Veden laadun valvonta koostuu veden mikrobiologisten ja fysikaaliskemiallisten 
muuttujien seurannasta. Vesilaitokselle tulevaa vettä voidaan seurata erilaisilla kenttämittareilla. 
Seurannassa voidaan valvoa esim. veden pH:ta, lämpötilaa, sameutta ja väriä. Aistinvarainen 
arviointi on yksi tärkeimmistä veden laadunvalvontatoimenpiteistä. Asiakastyytyväisyyden
seuraaminen ja käyttäjien valitusten tallentaminen tulisi olla jatkuvaa ja säännöllistä. Käyttäjiltä 
saadaan nopeasti tietoa veden laatuongelmista ja tallentamalla käyttäjien kommentteja saadaan 
veden laadusta myös tilastollista tietoa. (Isomäki ym, 2006, 58-59)

Kirjallisuutta
Soveltamisopas talousvesiasetukseen 461/2000. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000 
talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Suomen 
kuntaliitto. Helsinki 2000.

Isomäki E, Valve M, Kivimäki A & Lahti K. 2006. Pienten pohjavesilaitosten ylläpito ja valvonta. 
Ympäristöopas. Suomen ympäristökeskus. 



94  Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja



95Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja

Huolto- ja tarkkailusuunnitelma

28.11.2008 1/2

HUOLTO- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

Tavoite: Ohjeen tarkoituksena on toimia yleismallina huoltosuunnitelmaa laadittaessa. 

Yleistä:
Huoltotoimenpiteiden tavoitteena on varmentaa järjestelmän toimivuus, vähentää huoltokatkoksia ja 
pidentää laitteiden elinikää. Huoltotoimenpiteistä tehdään huoltosuunnitelma, jossa huomioidaan 
laitteiden iän ja kunnon perusteella tarvittavat huollot, sekä verkoston ja laitteiden käyttöaste ja 
käyttöolosuhteet. Huoltotoimenpiteistä täytetään huoltoraportti tai pidetään huoltopäiväkirjaa. huol-
tosuunnitelma päivitetään tarvittaessa. 

Mikäli vesiosuuskunnalla on oma vedenottamo tai jätevedenpuhdistamo on huolto-ohjelmaan sisäl-
lytettävä mahdolliset luvissa määrätyt toimenpiteet.

Dokumentit:
Laitteista on pidettävä laiterekisteriä ja säilytettävä valmistajan ohjekirjat.
Huolloista tehdään huoltoraportit tai täytetään huoltopäiväkirjaa.

Viiteohjeet:
Laitevalmistajien käyttöohjeet
TO Pumppaamoiden huolto
LO Pumppaamoiden huoltoraportti
LO Huoltoraportti, yleinen
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[Muokkaa huoltosuunnitelma osuuskuntakohtaisesti, huomioi valmistajien huolto- ja käyttöohjeet ]
TEHTÄVÄ LISÄTIETOJA HUOLTOVÄLI

Yleiset tehtävät:

Sähkömittarien luenta vuosittain/
2 krt vuodessa

Venttiilien tarkistus
(sulku, ilmanpoisto, tyhjennysvent-
tiilit)

vuosittain

Veden jakelu:

Päävesimittarien luenta

Verkoston hävikin seuranta

Verkoston huuhtelu tarvittaessa

Vesinäytteet terveydensuojeluviranomaisen
ohjeiden mukaan

Verkoston tiiviyden varmistus
painekokeella

MO rakentaminen, vesijohto-
verkosto

uuden verkosto-osan käyt-
töönotto/ saneeraus

Viemäröinti

Kiinteistökohtaisten pumppaamoi-
den tarkistus ja pesu

tarpeen mukaan

Hälytystoimintojen tarkistus 
(valo/kaukovalvonta)
Pumppaamoiden käyntimittareiden
luenta

Pumppaamoiden perushuolto
(pesu- ja yleistarkistus)

TO pumppaamoiden huolto vuosittain/tarvittaessa

Pumppaamoiden määräaikaishuollot huomioi käyttöaste 
ja pumpun ikä

vähintään 3 vuoden välein

Linjapumppaamot/ paljon käytössä 
olevat pumppaamot

TO pumppaamoiden huolto vuosittain

Verkoston tiiviyden varmistus MO rakentaminen, viemäriver-
kosto

uuden verkosto-osan käyt-
töönotto/ saneeraus

Vedenottamo:

Vesinäytteet terveydensuojeluviranomaisen
ohjeiden mukaisesti

Veden käsittelyn seuranta
- pH:n mittaus
- desinfiointiaineen annostelun mit-
taus

suunnittelijan ohjeiden 
mukaisesti

Raakaveden laadunseuranta terveydensuojeluviranomaisen
ohjeiden mukaisesti

Ylä- ja alavesisäiliöiden tarkistus

Automaattihälytystoimintojen toi-
minnan tarkistus
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Työturvallisuus, jätevesi

29.11.2008 1/2

TYÖTURVALLISUUS, Jätevesi

Tavoite:
Huoltotöissä on kiinnitettävä erityistä huomioita työntekijän turvallisuuteen ja työhygieniaan. Vie-
märiverkoston huoltotöissä työntekijä altistuu monille biologisille tekijöille (esim. bakteerit ja vi-
rukset). Työturvallisuusohjeen tavoitteena on minimoida huoltotöistä aiheutuvia altistumisriskejä. 

HUOM! Rinnakkaista työskentelyä jätevesi- ja puhdasvesijärjestelmissä tulee välttää hygienisistä 
syistä!

Viitetiedot:
Säiliötyö: työturvallisuuskeskus, www.tyoturva.fi >työturvallisuus> vaaratekijöitä >säiliötyö 
Biologinen altistus: Työturvallisuuskeskus, www.tyoturva.fi >työturvallisuus > työolosuhteet > 
biologiset tekijät

Yleistä
Biologinen altistus
Jätevesissä esiintyy useita ihmisille patogeenisia eli tauteja aiheuttavia mikrobeja kuten  bakteereita, 
viruksia ja alkueläimiä. Mikrobit voivat joutua elimistöön hengitysilman mukana, ihokosketuksen 
kautta esim. haavojen tai limakalvojen välityksellä. Työhygienia on ehdottoman tärkeää toimittaes-
sa jäteveden kanssa sekä henkilön itsensä, että ympäristön kannalta.

Työhygienia
Pese/desinfioi ja kuivaa kädet huolellisesti aina kun olet työskennellyt jätevesien kanssa.
Käytä jätevesien kanssa työskentelyssä erillistä työasua. Vaihda työasu aina kun lopetat 
työskentelyn tai menet autoon, ellei työasun käyttämistä autossa ole erikseen sallittu.
Huomioi, että kontaminoitunut eli saastunut työasu levittää mm. bakteereita ja viruksia. Älä 
siis koske likainen työasu päällä esim. elintarvikkeisiin.
Pese työasu aina maksimilämpötilassa mikrobien eliminoimiseksi.

Työasusteet
kunnollinen työasu ja kengät
hengityssuojain
hanskat
tai vaihtoehtoisesti paineilmalaitteet

Työvälineet
hapenmittauslaite
valjaat

Säiliötyöskentely (jätevesipumppaamot)
Säiliötyöskentelyssä vaarana on hapenpuute, räjähdysvaara sekä bakteeri- ja virustartunnat.
Ennen työn aloittamista on varmistettava, että tarvittavat turvallisuustoimenpiteet on tehty esim. 
kaivon tyhjennys, hapen riittävyyden varmistaminen, työskentelyn aikainen tuuletus. Huolehdi 
myös, että työasusteet ovat kunnossa. Säiliötyöskentelyssä on aina oltava ulkopuolella henkilö var-
mentamassa säiliössä työskentelevän turvallisuus. (Työturvallisuuskeskus)

Säiliötyöskentelyn vaiheet
arvioi tilanne
tee kaivo virrattomaksi (päävirtakytkin)
tyhjennä kaivo (esim. loka-autolla / kartionmuotoinen kaivo omalla pumpulla)
tarkista happipitoisuus hapenmittauslaitteella
käytä hengityssuojainta ja valjaita
tee tarvittavat huoltotoimenpiteet
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riisu työasu
pese ja desinfioi kädet

Happimittarin käyttö:
Ennen kaivoon menoa tarkista happipitoisuus viemällä happimittari narun avulla kaivoon. Happi-
mittarin tulee olla huoltomiehen mukana koko säiliössä työskentelyn ajan.

Hapenpuutteen ensioireita ovat mm. heikotus, väsymys ja unisuus. Hapenpuute voi johtaa tajutto-
muuteen tai jopa kuolemaan. (Työturvallisuuskeskus)

Kirjallisuutta:
Työturvallisuuskeskus. Biologiset tekijät. www.tyoturva.fi >työturvallisuus > työolosuhteet > biologiset tekijät 
[viitattu 13.8.2008]
Työturvallisuuskeskus. Työt säiliöissä ja ahtaissa tiloissa. www.tyoturva.fi >työturvallisuus> vaaratekijöitä >säiliötyö 
[viitattu 13.8.2008]



99Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja

Huoltotöiden hygienia
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HUOLTOTÖIDEN HYGIENIA, talousvesi

Tavoite:
Ohje toimii hygieenisen työskentelyn yleisohjeena talousvesipuolen huoltotöissä. Jätevesipuolella
työskenneltäessä ohjeena toimii MO työturvallisuus.

HUOM
Rinnakkaista työskentelyä jätevesi- ja puhdasvesijärjestelmissä tulee välttää hygieenisistä syistä!
Vesijohto- ja viemäritöissä tulee käyttää eri työvaatteita ja välineitä. 
Huolto- ja saneeraustöiden yhteydessä veden likaantumisriski on huomattavasti suurempi kuin ra-
kentamiskohteissa.

Työhygienia
Käytä vain puhtaita työvälineitä ja laitteita. 

o Mikäli työväline on likaantunut, pese väline ja desinfioi tarvittaessa. Käytä desinfi-
ointiin esim. denaturoitua alkoholia tai klooriliuosta.

Huolehdi siitä, että työvaatteesi ovat puhtaat.
o Jätevedestä likaantunut työasu levittää mikrobeja kuten bakteereita, viruksia ja al-

kueläimiä.
o Mikäli joudut työskentelemään samoissa työvaatteissa kummallakin puolella, tee ta-

lousvesipuolen huollot ensin ja siirry sitten jätevesipuolelle. Työskentelyssä edellyte-
tään erityistä huolellisuutta ja hygieniaosaamista.

Pese ja kuivaa kädet huolellisesti aina ennen työskentelyä.

Talousvesipuolen työntekijöiden tulee kiinnittää erityistä huomiota työvaatetuksen ja jalkineiden
hygieniaan, sekä työntekijän henkilökohtaiseen hygieniaan ja terveydentilaan. Tartuntatautia sairas-
tava henkilö ei voi työskennellä tehtävissä, joissa on talousveden likaantumisen riski. (Vesilaitos-
tekniikka ja hygienia 2007,18)

Huomioitavia asioita:
Tonttivesijohtoliittymää ei suositella tehtäväksi samanaikaisesti viemäriliitoksen kanssa. 
Huolehdi myös siitä, että liitokseen käyttämäsi rasva tai sivellin ei ole likaantunut jätevedel-
lä.
Vesimittarin asentamisessa ja vaihtamisessa tulee työskennellä mahdollisimman hygieeni-
sesti.
Talousvesiverkoston materiaalit ja tarvikkeet tulee säilyttää ja varastoida mahdollisimman 
puhtaissa tiloissa ja huomioitava, että esim. vesimittarin virtausaukot ovat tulpattu tai suojat-
tu.
Laitteiden tiivisteet tulee säilyttää puhtaissa ja tiiviissä pusseissa.
Kunnostetut tai huolletut välineet pestään huolellisesti ennen käyttöönottoa ja desinfioidaan 
tarvittaessa. (Vesilaitostekniikka ja hygienia 2007,18)

Kirjallisuutta
Vesilaitostekniikka ja hygienia, 2007. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys. Helsinki.
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Varautumissuunnitelma
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MO VARAUTUMISSUUNNITELMA

Tavoite: Ohjeen tavoitteena on toimia esimerkkinä varautumissuunnitelman laatimisessa. Varau-
tumisuunnitelman sisältö muokataan vesihuoltolaitoksen toimintojen ja laajuuden mukaan. Varau-
tumissuunnitelman yhteydessä tehdään riskianalyysi laatujärjestelmän riskianalyysilomakkeen avul-
la.

Viiteohjeet:
LO Riskianalyysi
Vesihuollon erityistilanteet ja niihin varautuminen. Ympäristöopas 128.
Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje 2008. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys.
www.vvy > vesihuoltopooli> kriisiviestintäohje

Varautumissuunnitelman mallisisältö:
1. Laitoksen kuvaus

yleiskuvaus ja toiminta-alue

2. Alueen pohjaveden uhkatekijät
Luettelo riskitekijöistä (esim. karjatilat, huolto-asemat, polttoainesäiliöt, kaatopaikat, golf-
kentät, alueen teollisuus, vaarallisten aineiden kuljetukset alueella, tulvat jne.)

3. Toimintojen turvaaminen
yleistä

o asukkaiden määrä ja veden määrän laskettu tarve
o jätevesimäärät
o vedenjakelun erityiskohteet (esim. koulut, hoitokodit, karjatilat, elintarviketuotanto)
o tulipalon sammutukseen saatava vesi

raakaveden hankinta
o raakaveden riittävyys, vedenottamon kapasiteetti
o mahdollinen varavedenottamo
o vesipumppujen virransaannin turvaaminen, varasähköjärjestelmä

vedenottamo ja veden käsittelytoimenpiteet
o oma vedenottamo vai ostovesi
o mahdolliset käsittelytoimenpiteet ja varajärjestelmät
o talousveden desinfiointivalmius

vedenjakelu, säännöstely, säiliötilat
o vesijohdon pituus, verkoston yhdysputket
o vedenjakelun säännöstely ja verkoston säiliökapasiteetti
o putkirikon aiheuttamat haitat

veden laadunvalvonta
o vesinäytteiden ottotiheys (vedenottamo ja verkosto)
o pohjavesialueen tarkastukset ja suojelusuunnitelmat

viemäröinti
o viemäriverkoston yleisesittely (pumppaamot, sähkönsyöttöjärjestelmät)
o verkoston toiminnan seuranta

jäteveden käsittely
o jätevedenkäsittely
o kapasiteetti

kriittiset materiaalit
o käytettävät kemikaalit, niiden varastoiminen ja saatavuus
o kriittisten pumppaamoiden varajärjestely
o varaosien saatavuus ja mahdollinen varastointi

energian hankinta ja käyttö
o energiantarve ja varajärjestelmä
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ajoneuvot ja työkoneet

o toiminnan kannalta kriittiset ajoneuvot / koneet/ laitteet
o vedenjakelun häiriötilanteen kuljetussopimukset

materiaali- ja varaosa yhteistyösopimukset
o yhteistyö ja avunanto sopimukset

säteilyturvasuunnitelma
o vedenjakelun järjestäminen laskeumatilanteessa, laskeumapölyn huuhtoutuminen 

viemäreihin ja sitoutuminen jätevesilietteeseen
valmiuden kohottaminen

o vedenkuljetussuunnitelma, erityiskohteet
o suunnitelma väliaikaisen vedenjakelun toteuttamisesta.

4. Organisaatio ja henkilöstö
henkilöstön määrä ja vastuualueet

5. Johtaminen
normaalitilanteen johtaja, johtajan varahenkilö
kriisitilanteen johtaja 

6. Kriisiviestintä
erityistilanteisiin varautuminen, 
talousveden saastumistapauksissa:

o terveystarkastaja, terveystarkastajalta ohjeita ja apua toimintaan ja viestimiseen
o terveyskeskus

saastunut maa/ pohjavesi
o alueellinen ympäristökeskus 
o pelastuslaitos (saastuneen maa-aineksen/ pohjaveden poisto)

alueen erityiskohteiden yhteystiedot
o ilmoitus jakeluhäiriöistä, ongelmista jne.

7. Koulutustilaisuudet ja harjoitukset

8. Suunnitelman ylläpito ja vastuuhenkilö
(Vikman & Arosilta, 2006, 100-105)

Kirjallisuutta:
Vikman, H & Arosilta, A (toim.). 2006. Vesihuollon erityistilanteet ja niihin varautuminen.
Ympäristöopas 128. Helsinki.
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Hälytyskaavio

VESIOSUUSKUNNAN HÄLYTYSKAAVIO 28.11.2008

Talousveden saastumi-
nen/epäily

(esim. jäteveden pääsy talo-
usvesiverkostoon)

Yhteys terveyden-
suojeluviranomaiseen

Ympäristöongelma
(esim. jäteveden pääsy

ympäristöön,
kemikaalivuoto)

Yhteys alueelliseen
ympäristökeskukseen

Yhteys pelastuslai-
tokseen 112

Onnettomuustilanne
/välitön vaaratilanne

(esim. kemikaalit,
palon ja öljyntorjunta)

ARVIOI TILANNE

HÄIRIÖN LAADUN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
 JA TIEDOTUSPÄÄTÖS

YHTEYSTIEDOT:

Kunnan terveydensuojeluviranomainen: Pelastuslaitos: 112
Nimi: Poliisi:112
Puh.nro:

Alueellinen ympäristökeskus: Terveyskeskus:

Hallituksen jäsenten yhteystiedot: Muut tärkeät laitokset (koulut, päivä-
kodit jne.)

VAHINGON HAVAITSIJA

Tiedotus
- kriittiset kohteet
- asukkaat
- terveyskeskus (tarvittaessa)

Tiedotus tarvittaessa
-alueen asukkaille
- veden käyttäjille 

Tiedotus tarvittaessa
- poliisille
- paikallisradioon

LISÄVAHINKOJEN ESTÄMINEN/ HAITAN MINIMOINTI



104  Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja



105Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja

YVA

29.11.2008 1/(2)

MO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA)

Tavoite:
Ohjeen tavoitteena on toimia yleisohjeena ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.

Viiteohjeet:
YVA -laki Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

(468/1994)

YVA -menettely www.ymparisto.fi  >ympäristönsuojelu >ympäristövaiku-
tusten arviointi> hankkeiden YVA -menettely

Arviointiselostuksen sisältö www.ympäristö.fi. >ympäristönsuojelu >ympäristövaiku-
tusten arviointi> YVA -tukiaineisto >Keskeistä YVA -
aineistoa

Yleistä
Ympäristövaikutusten arviointi perustuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(468/1994) ja valtioneuvoston asetukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006).
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on huomioida hankkeen ja sen to-
teuttamisvaihtoehtojen merkittävät haitalliset ympäristövaikutukset. Menettelyssä kuullaan viran-
omaisia ja muita henkilöitä, joiden oloihin hanke saattaa vaikuttaa. YVA -menettelyssä on huomioi-
tava myös ihmisiin kohdistuvat vaikutukset (IVA). YVA -asetuksessa määritellään, milloin vesi-
huollon hankkeissa on sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Yhteysviranomaisena
toimii alueellinen ympäristökeskus.

Soveltamisala
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan YVA -asetuksen mukaan (713/2006, 6 § koh-
ta 10) seuraavanlaisiin vesihuollon hankkeisiin.

pohjaveden otto tai tekopohjaveden muodostaminen (vuotuinen määrä vähintään 3 miljoo-
naa m3)
suuret raakavesi- tai jätevesitunnelit
jätevesien käsittelylaitokset (mitoitettu yli 100 000 asukkaalle)

Alueelliset ympäristökeskukset voivat myös päättää yksittäistapauksissa YVA -menettelyn sovel-
tamisesta hankkeeseen, vaikka hankkeen koko olisi asetuksessa määriteltyä pienempi. 
(www.ymparisto.fi)

Ympäristövaikutusten arvioinnin vaiheet:
1. Hankkeesta vastaava taho laatii arviointiohjelman. Arviointiohjelmassa selvitetään

hankkeen toteuttamisvaihtoehdot
vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen 

2. arviointiselostus toimitetaan alueelliselle ympäristökeskukselle
3. viranomainen tiedottaa arviointiohjelman vireillä olosta ja kokoaa niistä mielipiteet ja lausunnot
4. yhteysviranomainen antaa lausunnon arviointiselostuksesta
(www.ymparisto.fi.)

Hankkeen arviointimenettelyssä tulee huomioida seuraavia asioita
vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
vaikutukset maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, ja eliöihin
vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuu-
riperintöön
vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen. (YVA -laki 1 § 2)
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Arviointiselostuksen tulee sisältää mm. seuraavat tiedot:
hankkeen kuvaus
vaihtoehtojen käsittely
vaihtoehtojen vertailu ja vertailumenetelmät
vaikutusten käsittely
ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
haitallisten vaikutusten ehkäiseminen
seurantatoimenpiteet
osallistuminen
yhteenveto (www.ymparisto.fi.)

Kirjallisuutta:

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Suomen säädöskokoelma 468/1994.

Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö 12.11.2008 (päivitetty) Hankkeiden YVA -
menettely. www.ymparisto.fi >ympäristönsuojelu  > ympäristövaikutusten arviointi YVA- ja SO-
VA. [viitattu 29.11.2008]
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Sisäiset auditoinnit
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MO AUDITOINTIOHJE, Sisäiset auditoinnit

Osuuskunnan toiminnan arviointi 

Tavoite: Ohje toimii yleisohjeena osuuskunnan sisäisten toimintojen arvioinnissa. 

1. Tarkoitus
Sisäisten auditointien tarkoituksena on tarkastaa toimitaanko laatujärjestelmän mukaisesti ja ovatko
toimintamenettelyt järkeviä. Tavoitteena on organisaation toiminnan kehittyminen. 

2. Arvioijien pätevyys
Auditoinnin suorittajalla on oltava pätevyys arvioinnin tekemiseen. 

3. Auditoinnin esivalmistelut
Auditointitapahtuma suunnitellaan huolellisesti. Auditointi suunnitellaan joka kerta erikseen, sillä 
auditointitapahtumat eivät koskaan ole samanlaisia. Pääasia on keskittyä orgnisaation toiminnan 
kannalta oleellisiin asioihin. Jokaisen auditoinnin laajuus päätetään etukäteen. Auditointi voi koskea 
kaikkia vesiosuuskunnan toimintoja tai niiden osakokonaisuuksia esim. talousveden jakelua, 
huoltotoimenpiteitä tai viemäröintiä.

Auditoinnin esivalmistelu
päätetään auditointitilaisuuteen osallistuvat henkilöt 
suunnitellaan auditoinnin aikataulu
kerätään tarvittava materiaali ja tutustutaan siihen (standardit, laatukäsikirja, 
menettelyohjeet, työohjeet, laatutiedostot). 

o sekä auditoijat että auditoitavat tutustuvat materiaaliin
suunnitellaan kysymyslistat ja auditointiohjelma
määritellään arviointikäytännöt, kriteerit ja mittarit

4. Arvioinnin toteuttaminen
auditointi tehdään vähintään kerran kahdessa vuodessa hallituksen/puheenjohtajan 
aloitteesta, tarvittaessa useammin.
auditoinnin toteuttaa siihen pätevä henkilö, joka on puolueeton arvioitavaan kohteeseen. 
(auditoija ei voi tarkastella omaa vastuualuettaan.)
auditoinnissa tulee kerätä tietoa useista eri lähteistä. 

o tarkoituksena on löytää dokumentoituja tai muita todisteita siitä, että toimitaan kuten 
laatujärjestelmä vaatii.

auditoija selvittää kyselemällä noudatetaanko kirjattuja ohjeita 
auditoija täyttää auditointilomakkeen, johon kirjataan mahdolliset laatupoikkeamat ja 
parannusehdotukset. Auditointilomakkeelle kirjataan myös mahdollisten korjaavien
toimenpiteiden toteutuminen.

5. Auditoinnin apuvälineet

Esimerkki auditoinnin sisällön kysymyksistä
ovatko osa-alueet ja niiden vastuuhenkilöt määritelty 
onko asiakkaat ja heidän odotuksensa määritelty
onko prosessien kulut määritelty (työnkulkukaavio)
ovatko eri vaiheiden vaatimukset, valvontamenettelyt, ohjeet ja tallenteet määritelty
onko prosessien mittarit ja niiden seuranta määritelty
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onko prosessien palautemenettelyt määritelty
toimivatko prosessit dokumentoidulla tavalla (dokumentoinnin vertailu käytäntöön)
tunteeko ja ymmärtääkö vesiosuuskunnan toimijat laatujärjestelmän vaatimukset

6. Raportointi/dokumentointi
jokaisesta auditoinnista tehdään auditointiraportti, josta käy ilmi tehdyt havainnot ja niiden 
mahdollisesti edellyttämät toimenpiteet sekä toimenpiteiden aikataulu.
raportoinnista on käytävä ilmi:

o auditoinnin kohde, laajuus ja mihin verraten auditointi on suoritettu (käsikirjan 
versio, menettelyohjeet jne.)

o kysymyslista/tarkistuslista on tallennettava
o auditoinnin suorittaja ja suorittamisen päivämäärä
o auditoinnissa mukana olleet henkilöt, nimet ja asemat 
o auditoinnin tulokset, myös todetut poikkeamat ilmoitettava
o tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja kehitystarpeet

7. Tulokset
Sisäisten auditointien tuloksia tarkastellaan johdon katselmuksissa. Mikäli arvioinnissa ilmenee
poikkeamia, jotka edellyttävät jatkotoimenpiteitä, käsitellään ne seuraavassa hallituksen 
kokouksessa. Kokouksessa suunnitellaan tarvittavat korjaavat/ehkäisevät toimenpiteet ja niiden 
toteutus. Korjaavien toimenpiteiden toteutuminen tarkastetaan seuraavassa auditoinnissa. 
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Lomakkeet ja sopimuspohjat



110  Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja



111Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja

Kokousten asialistamalli, suunnittelu

30.11.2008 1/(1)

KOKOUSTEN ASIALISTAMALLIT, Suunnittelu

Suunnittelun aloituskokouksen asialista
kokouksen avaus
puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä työjärjestyksen hyväksyminen
suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
suunnittelusopimukset
suunnittelun aikataulu
suunnittelijan vastuut ja valtuudet sekä rajaukset
eri suunnitteluosapuolten osallistuminen kokouksiin
suunnitelmien ja suunnitelmamuutosten hyväksymismenettely (suunnitelmakatselmus)
yhteydenpito
- tilaajan ja suunnittelijan välinen
vuorovaikutus asianosaisten kanssa, tiedottaminen
muut asiat
seuraava kokous
kokouksen päättäminen

Suunnittelukokouksen asialista
kokouksen avaus
puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä työjärjestyksen hyväksyminen
edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
luvat ja sopimukset
maanomistajien asiat
ongelmat, ristiriidat ja valitukset
suunnitelmat ja suunnitteluratkaisut
muutokset suunnitelmiin
suunnittelutilanne
suunnittelun kustannukset ja laskutus
suunnitelmien käsittely/esittely
viranomaisasiat
tiedottaminen
muut asiat
seuraava kokous
kokouksen päättäminen

Urakkaneuvottelun asialista
urakkaneuvottelun avaus, puheenjohtajan ja sihteerin valinta
työjärjestys
tarjousten käsittelyn vaiheet
urakoitsijan esittely
urakan määrittely sekä tarjouspyyntöön ja työsuoritukseen liittyvät erilliskysymykset

o urakan sisältämät työt tarjouspyynnön mukaan 
o urakoitsijan  tarjouksen esittely
o pyydetyt lisäselvitykset ja tarkennukset
o muut tarjouspyyntöön ja työsuoritukseen liittyvät kysymykset

muut asiat
urakkaneuvottelun päättäminen

(Muokattu ympäristökeskusten laatujärjestelmän asialistoista 25.8.2008)



112  Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja



113Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja

Kokousten asialistamalli, rakentaminen

15.1.2009 1/(1)

KOKOUSTEN ASIALISTA MALLIT, rakentaminen

Rakennusvaiheen aloituskokouksen asialista 

kokouksen avaus
kokouksen järjestäytyminen
hankkeen osapuolet, edustajat ja yhteystiedot 
hankkeen rahoitus
luvat, sopimukset ja suostumukset 
teknisten asiakirjojen läpikäynti
töiden aloitusedellytysten toteaminen
hankkeen työsuunnitelma ja rakennusaikataulu
urakkatarjoukset, urakoitsijat, materiaalihankinnat
työvoimavahvuus
laadunvarmistus ja työmaan laatusuunnitelma
työmaan turvallisuussuunnitelma
suunnitelman muutoksissa noudatettavat menettelyt
työmaatoiminnot
työmaapäiväkirja
muut asiat
kokouksen päättäminen

Työmaakokousten asialistamalli

kokouksen avaus
asialistan hyväksyminen
edellisen kokouksen pöytäkirja
työmaatilanne: aikataulu, työmäärät ja paikka
resurssit: työvoima, koneet ja osaurakoitsijat
laskutus- ja kustannusseuranta
työmaapäiväkirjan merkinnät ja käsittely
mahdolliset muutokset suunnitelmiin
hankinnat
ilmoitusasiat
muut asiat
seuraava kokous
kokouksen päättäminen

(Muokattu ympäristökeskuksen laatujärjestelmän asialistoista 18.8.2008)
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Kokousten asialistamalli, hankinnat

30.11.2008 1/(1)

KOKOUSTEN ASIALISTAMALLIT, hankinnat

Tarjousten avaustilaisuuden asialista
kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin valinta
työjärjestys
läsnäolijoiden jäävittömyys
tarjouspyynnöt
tarjousten avaaminen
tarjoajien hyväksyttävyyden toteaminen
tarjousten hyväksyttävyyden toteaminen
tarjousten vertailu ja päätökset
muut asiat
kokouksen päättäminen

Sopimusneuvotteluiden asialista
kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin valinta
työjärjestys
sopimuksen osapuolet ja heidän vastuunsa
sopimus-asiakirjojen käsittely 
hinta- ja sopimusehdot
laskutuksesta sopiminen
takuu
muut asiat
kokouksen päättäminen

(Muokattu ympäristökeskusten laatujärjestelmän asialistoista 18.8.2008)



116  Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja



117Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja

Hankesuunnitelma

30.11.2008 1/3

HANKESUUNNITELMA mallipohja
(Katso ohje rakentamisen suunnittelu kohta 2.)

OHJE! Hankesuunnitelmamallipohjaa voi käyttää mallina erilaisten hankkeiden suunnittelussa. 
Mallipohjaa voi vapaasti muokata hankkeen vaatimalla tavalla. 

SISÄLLYS

1. Hankkeen kuvaus .................................................................................................................... 2

2. Perustelut hankkeen toteuttamiselle ......................................................................................... 2

3. Hankkeeseen sisältyvät työt..................................................................................................... 2

4. Luvat ja Sopimukset................................................................................................................ 2

5. Hankeen ajoitus ja rahoitus ..................................................................................................... 2

6. Hankkeen yhteyshenkilöt ........................................................................................................ 2

7. Hankkeen rakentamisen toteuttaminen .................................................................................... 2

8. Tiedottaminen ......................................................................................................................... 2

9. Työturvallisuus ja laadunvalvonta ........................................................................................... 3

10. Ympäristön huomioiminen ja ympäristövaikutusten seuranta ................................................ 3
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1. Hankkeen kuvaus

Täytä tähän lyhyesti hankkeen yleiskuvaus. 

2. Perustelut hankkeen toteuttamiselle

Selvitä tähän hankkeen / rakentamisen tarve ja tavoitteet. Selvitä hankkeen merkittävimmät peruste-
lut. Huomioi alueen suunnittelutilanne, kaavoitus ja alueen muutospaineet.

3. Hankkeeseen sisältyvät työt

Selvitä tähän yksityiskohtaisemmin hankkeeseen/rakentamiseen sisältyvät työt. 
Esim. Verkoston laajuus, rakentamisen vaiheistus, rakennettavan vesijohtoverkoston ja viemäriver-
koston pituus, määrä ja hankkeeseen liittyvät suurimmat erikoistyöt kuten esim. vesistön alitus.

4. Luvat ja Sopimukset

Selvitä mitä lupia on hankittu ja mitä sopimuksia on tehty tai on laitettu vireille esim. viranomais-
ten/ kunnan / muiden yhteistyöosapuolten kanssa. 

5. Hankeen ajoitus ja rahoitus

Arvioi mm. hankkeen aikataulu, mahdollisten vaiheiden ajoitus, rakentamisen ajankohta, arvioitu
käyttöönotto.

Selvitä lyhyesti hankkeen arvioitu rahoitus, arvio kokonaiskustannuksista, avustusten määrä ja oma 
rahoitus.

6. Hankkeen yhteyshenkilöt

Täytä tähän hankkeen tärkeimmät yhteyshenkilöt.
Esim. vesiosuuskunnan edustajat, tilaaja, suunnittelija, urakoitsija, rakennuttaja, työn valvoja.

7. Hankkeen rakentamisen toteuttaminen

Selvitä tähän hankkeen toteutustapa. 
Millä perusteella urakoitsijat valitaan, kilpailutus ja valintaperusteet. (katso hankintaohje)

8. Tiedottaminen

Miten hankkeeseen liittyvä tiedotus hoidetaan.

Esim. Alueen asukkaille järjestetään hankkeesta yleisötilaisuus
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Rakentamisen aloittamisesta tiedotetaan alueen asiakkaille ja sovitaan kiinteistöjen ja maanomista-
jien kanssa työskentelyn ajankohdasta. Asukkaille tiedotetaan mahdollisista räjäytystöistä ja poik-
keavista liikennejärjestelyistä.

Työmailla järjestetään säännöllisesti työmaakokouksia. Ulkoisesta tiedottamisesta vastaa hankkeen 
vetäjä.

9. Työturvallisuus ja laadunvalvonta

Miten rakentamisen työturvallisuusasiat hoidetaan.
Työturvallisuudessa huomioidaan työturvallisuuteen liittyvät lait, asetukset ja säädökset.
Urakoitsijat vastaavat kaikki oman työnsä työturvallisuudesta ja työn laadusta. Hankkeesta laadi-
taan turvallisuusasiakirja.

Miten hankkeen laadunvalvonta hoidetaan. Suunnittelussa käytetään ammattitaitoista suunnittelijaa. 
Talousvesipuolen urakoitsijoilta vaaditaan vesihygieniapassi. Rakentaminen tehdään ammattitaitoi-
sen suunnittelijan laatimien ohjeiden perusteella. Asennukset suoritetaan valmistajien ohjeiden mu-
kaisesti ja tehdään tarvittavat tarkastukset materiaaleille ja laitteille.

Rakentamisen valvojana toimii pätevä ja ammattitaitoinen henkilö.

10. Ympäristön huomioiminen ja ympäristövaikutusten seuranta

Miten ympäristö huomioidaan hankkeen aikana ja sen päätyttyä. 

Mahdolliset seurantaa vaativien töiden seurantamenettelyt ja vastuuhenkilöt.
(esim. räjäytystyö, ruoppaus, melu)
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Kustannusseurantalomake

Vesiosuuskuntien laatujärjestelmä LO KUSTANNUSSEURANTA 15.1.2009

HANKKEEN KUSTANNUSSEURANTA

YLEISTIEDOT

Hankkeen nimi Yhteistyöosapuolet

Kunta Päiväys Laatija

Kustannustiedot (ilman ALV.tä)

Rahoittajat Arvio Toteutunut
kaupunki 100000 8000
kaupunki 2 50000 4000

Kustannukset yhteensä € 150000 12000

Urakat (ilman ALV-veroa)
Urakoitsija/Urakka Urakkahinta Maksettu urakkasumma
Urakoitsija 1 1000 9000
Urakoitsija 2 10000 10000

Yhteensä 11000 19000

Kustannusten jakautuminen
Aineet ja tarvikkeet € Työosuudet €

Suunnitelmat Pvm. Suunnittelija
Rakennussuunnitelma 24.1.2007

Toteutunut laajuus, yleiskuvaus (verkoston pituus, pumppaamoiden määrä jne)

Aikataulutiedot pvm.
Hankepäätös 6.6.2007
Toteutuksen aloitus 1.8.2007 Hankkeen kesto (kk)
Toteutuksen päättyminen 12.1.2008 5
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Vesiosuuskuntien
laatujärjestelmä

LO KUSTANNUSSEURANTA 26.2.2009

KUSTANNUSTEN KIRJAUKSET

Vaihe: Rakentaminen Ajankohta 1.1.2008-28.8.2007

KUSTANNUSTIETOJEN TALLENNUS
Kustannuslajit UR=URAKAT KU=KULJETUS KO= KONETYÖ

MA= MATERIAALI MI=MIESTYÖ MU=MUUT
Pvm. Tapahtuma (lasku, maksuerä, työsuoritteen nimi ym.) Kust.laji Euroa Määrä

15.7.2008 lasku putket MA 5000,02 1
17.8.2008 lasku hiekka + kuljetukset KU 6000,00 1
18.8.2008 lasku räjäytystyöt UR 2000,00 1

Yht: 13000,02

Laske erikseen kunkin kustannuslajin summat: Kust.laji yht %-osuus
UR 2000,00 15,4
MA 5000,02 38,5
KU 6000,00 46,2
MI 0 0,0
KO 0 0,0
MU 0 0,0



123Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja

Reklamaatioilmoitus

REKLAMAATIOILMOITUS

ILMOITTAJAN TIEDOT                                              Pvm. ____/____20___
Asiakas/toimittaja:

Yhteyshenkilö:

Yhteystiedot (puhelin/sähköposti):

Lasku/lähete/viite:

REKLAMAATION TIEDOT
Asia/tuote/palvelu:

Reklamaation kuvaus:

Hyvittäminen:
 VOK:n korjausvelvollisuus
 Takuun alainen tuote (valmistajan korjausvelvollisuus)
 Korvataan hyvityslaskulla
 Kulut laskutetaan asiakkaalta

Muu hyvitystapa:

REKLAMAATION KÄSITTELY
Tehdyt toimenpiteet:

Mahdolliset ehkäisevät toimenpiteet:

Käsittelijän päiväys ja allekirjoitus:

___/___20___
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Asiakastyytyväisyyskysely

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 7.8.2008

Vesiosuuskunta X

Rastita sopivin vaihtoehto!

AIHE

Er
in

-
om

ai
ne

n

 H
yv

ä
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es

ki
n-

ke
rta

in
en

M
el

ko
hu

on
o

H
uo

no

En
 o

sa
a 

sa
no

a

Tyytyväisyys
Yleistyytyväisyys
Huoltopalvelut
Toimijoiden asiantuntemus
Palveluiden hinta 
(esim. jäsenmaksut, vesimaksut )
Verkoston toimintavarmuus
(kiinteistön pumppaamot jne.)

Palvelun laatu
liittymisvaiheessa
käyttöönotto vaiheessa
vikatilanteessa
opastus ja neuvontatilanteissa

Talousveden laatu
Onko talousvesi mielestäsi hyvälaatuis-
ta (haju, maku, väri)
Onko vesi vuodenajasta riippumatta 
tasalaatuista
Talousvesiverkoston  paine

Ruusuja ja Risuja:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

KIITOS PALAUTTEESTA! 
Palautteiden perusteella kehitämme ja parannamme jatkuvasti toimintaamme.
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Budjettimalli

Vesiosuuskuntien laatujärjestelmä BUDJETTIMALLI 15.1.2009

BUDJETTIMALLI
2008 2008 2009 2009

Budjetti Toteutunut Budjetti Toteutunut
TOIMINNAN TULOT:
Jäsenmaksut 1000
Liittymismaksut 5000
Vesimaksut 20000
Perusmaksut
Palvelumaksut
Lainanhoitomaksun korko
Avustukset 15000

Tulot yhteensä 41000 0 0 0

TOIMINNAN KULUT
Vesimaksut -10 000
Jätevesimaksut -1000
Sähkö
Muut ostot
Huolto- ja ylläpito -5000
Palveluostot
Henkilöstökulut -10000
Työterveyshuolto
Toimitilavuokrat
Irtaimistokulut
Matkakulut
Mainoskulut
Postikulut
Puhelinkulut -1000
Pankkikulut -500
Toimistokulut
Vakuutukset
Kirjanpitokulut -6000
Laskutuskulut
Tilintarkastus -5000
Kokouskulut
Jäsenmaksut -200
Muut kulut -400

Toiminnan kulut yht. -39100 0 0 0
Tulos 1900
Poistot -1000
Rahoituskulut -100
Tilikauden tulos 800
Tilikauden tulos ilman poistoja 1800

(budjettipohja muokattu Heino ym. 94)

Lähde:
Heino M, Vanhala P, Vilonen K & Yli-Tolppa H. 2005. Vesiosuuskunnan ABC. 
Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita. Helsinki. 
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Johdon katselmus

Vesiosuuskuntien 30.11.2008 1/(1)
laatujärjestelmä

JOHDON KATSELMUS (Vesiosuuskunnan hallituksen katselmus)

Tavoite: Katselmuksen tarkoituksena on var-
mistaa laatupolitiikan soveltuvuus toimintaan ja 
arvioida kuinka siitä johdetut tavoitteet toteutu-
vat käytännössä.

Katselmuksen
Pvm.___/___ 200__

Läsnäolijat:

Käsitellyt asiat:
(ks. LKK 6.6)

Havainnot:

Toimenpide-
ehdotukset:

Toimenpiteiden
aikataulu ja 
vastuuhenkilöt:

Allekirjoitukset:
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Auditointiraportti

Vesiosuuskuntien 30.11.2008 1/(1)
laatujärjestelmä

AUDITOINTIRAPORTTI
eli toiminnan arviointilomake

Raportin pvm. 
___/___.200__

Auditoinnin suorittaja/
suorittajat:

Auditoitu toiminto/toiminnot:

Laatujärjestelmän koh-
ta/kohdat:

Menetelmäohje:

Työohje:

Läsnäolijat:

Havainnot:

Puutteet:

Toimenpide-ehdotukset
ja määräykset

Toimenpiteiden aikataulu

Allekirjoitukset
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Prosessien parantaminen

Vesiosuuskuntien 30.11.2008 1/(1)
laatujärjestelmä

LO JATKUVA PARANTAMINEN

Tavoite: Jatkuvan parantamisen tavoitteena on kehittää ja parantaa toimintatapoja.

Ongelma-alue/ongelma

Tavoite
(mihin pyritään ja mihin tulisi 
pystyä)

Nykyinen tilanne
(mihin prosessissa pystytään)

Tavoitetilan ja nykytilan 
välinen ero

Mihin ero vaikuttaa

Mikä aiheuttaa eron

Ehdotukset asian 
korjaamiseksi

Tehdyt toimenpiteet ja niiden 
vaikutus
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Ohjeita viemäriverkoston käyttäjille

OHJEITA VIEMÄRIVERKOSTON KÄYTTÄJILLE 30.11.2008

Viemäriin saa johtaa vain
Pesuvesiä (astian- ja pyykinpesuvesiä sekä peseytymisvesiä)
WC:n huuhteluvesiä

Viemäriin ei saa johtaa sadevesiä, sulamisvesiä eikä perustusten kuivatusvesiä!

Viemäriin ei saa laittaa
bensiiniä, tärpättiä ja muita liuottimia
öljyjä
emäksiä ja happoja
maaleja ja liimoja
lääkkeitä
karkeita aineita kuten esim. kahvinporoja, hiekkaa
paperipyyhkeitä, sanomalehtiä, terveyssiteitä, vaippoja
muovivalmisteita kuten muovipusseja
ruuantähteitä
pumpulipuikkoja, tupakantumppeja

Ylimääräiset esineet kuten pumpulipuikot voivat aiheuttaa putkistoon tukoksia ja rikkoa pumppuja. 
Hiekka ja muu karkea aines aiheuttavat laitteisiin kulumia. Kaikki viemäriin kuulumattomat aineet 
vaikeuttavat ja häiritsevät jätevedenpuhdistusprosessia.

Ohjeita, jos pumppaamon käyttöön tulee tauko
Valuta vettä muutama minuutti, jotta pumppu käynnistyy ainakin kerran ennen taukoa.

Ohjeita, jos pumppaamon käyttöön tulee pitkä tauko (esim. talviaika)
Käytä vettä sen verran, että pumppu lähtee päälle hetkeksi
Pese pumppaamo esim. puutarhaletkulla ja astianpesuaineella
Kytke sähkökeskuksen pääkytkimestä virrat pois
Laske säiliöön puhdasta vettä (katso valmistajan ohjeet)
Jäätymisen estämiseksi eristävä välikansi on suositeltava
Vältä talvella lumen luomista pumppaamon päältä ja ympäriltä jäätymisen estämiseksi

(Ohjeet muokattu laitevalmistajien käyttöohjeista)
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Vesiosuuskuntien
laatujärjestelmä

LAATUMITTARIMALLI 20.1.2009

HANKINNAT

Tavoite:
Mittarin tavoitteena on seurata hankintaprosessin toimintaa huomioiden hankintojen viivästymisaika. 
Mittaria voi käyttää niin hankekohtaisessa kuin vuosikohtaisessa tarkastelussa.
Hankinnan viivästyminen aiheuttaa yleensä rakennushankkeessa lisäkustannuksia 
(töiden seisominen) tai asiakaspalvelun tason heikentymistä 
(esim. korjaus viivästyy varaosioen puutteen vuoksi)

Hankintojen viivästyminen kuukausittain
aikajakso 0 päivää 1-2 päivää 3-5 päivää yli 6 päivää hankintoja yht.
tammikuu 4 1 2 0 7
helmikuu 6 2 1 1 10
maaliskuu 1 4 2 1 8
huhtikuu 0 1 4 5 10
toukokuu 2 1 1 1 5
kesäkuu 3 0 0 0 3
heinäkuu 0 0 0 0 0
elokuu 1 4 4 1 10
syyskuu 4 1 1 1 7
lokakuu 2 1 2 1 6
marraskuu 1 0 0 0 1
joulukuu 2 1 1 1 5
Yhteensä 26 16 18 12 72

Hankintojen viivästyminen 2007

0 päivää
36 %

1-2 päivää
22 %

3-5 päivää
25 %

yli 6 päivää
17 %

0 päivää
1-2 päivää
3-5 päivää
yli 6 päivää



144  Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja

Vesiosuuskuntien
laatujärjestelmä

LAATUMITTARIMALLI 20.1.2009

SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN
Budjetin ja aikatalun pitäminen hankkeissa/osa-hankkeissa

Tavoite: Laatumittarin tarkoituksena on mitata kuinka hyvin suunniteltu aikataulu ja budjetti 
on pitänyt paikkansa.

Mikäli bubjetti ja aikataulu eivät ole pitäneet paikkaansa, erittele syyt tapahtuneeseen.

Suunnittelu Rakentaminen
Budjetti yksikkö Aikataulu yksikkö Budjetti yksikkö Aikataulu yksikkö

Arvioitu 10 000 € 2 kk 150 000 € 5 kk
Toteutunut 12 000 € 3,5 kk 175 000 € 4,5 kk
Erotus -2 000 € -1,5 kk -25 000 € 0,5 kk

Hankkeen budjetti  arvioitu ja toteutunut

10 000 12 000

150 000

175 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

Suunnittelu                          Rakentaminen

Arvioitu Toteutunut Arvioitu Toteutunut
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Sopimuspohjamall it
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Sopimus maanomistajan kanssa

30.11.2008
SOPIMUS MAANOMISTAJAN KANSSA
VESIOSUUSKUNTA
Nimi

Osoite

Hanke

MAANOMISTAJA
Nimi

Osoite

Maksuyhteys

Tilan nimi ja rekisterinumero

Kunta Kylä

Sopimuksen
kohde

Yllä mainittu vesiosuuskunnan edustaja ja maanomistaja ovat sopineet seuraa-
vaa:

Jäsenyys Maanomistaja
 on VOK:n jäsen
 ei ole VOK:n jäsen

Voimassaoloaika

Korvaukset

Sopimusta on tehty yhtäpitävät kappaleet kummallekin osapuolelle.

 Paikka ja aika _________________________    ____/____.200___

_________________________________________
Maanomistajan allekirjoitus

_________________________________________
VOK:n  edustajan allekirjoitus

LIITTEET (tarvittaessa kartta)
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Johtoalueen käyttöoikeussopimus

30.11.2008 1/3

JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

JOHDONOMISTAJA
Nimi

Osoite

Linja-osa

MAANOMISTAJA
Nimi

Osoite

Maksuyhteys

Tilan nimi ja rekisterinumero

Kunta Kylä

Yllä mainittu johdonomistaja ja maanomistaja ovat tehneet keskenään seuraavan sopimuksen vesi-
ja viemärijohdon suunnittelua, rakentamista ja pitämistä sekä tästä aiheutuvien mahdollisten korva-
usten maksamista varten.

1§ Johdonomistajalla on oikeus ottaen kuitenkin mahdollisuuksien mukaan huomioon maanomis-
tajan toivomukset, suunnitella, rakentaa ja pitää ko. johdot siihen liittyvine kaivoineen, tuule-
tusputkineen ja merkkipaaluineen edellä mainitun tilan alueella liitteenä olevan kartan mu-
kaisesti seuraavin oikeuksin.

1. Rakennustöiden aikana:
a) työalueen leveys on metsäalueella ____m, peltoalueella ____m  ja tien vieressä ___m.

(metsä min 8 m, ja pelto 12 m)
b) johdonomistajalla on oikeus tehdä edellä mainitun johdon rakenteiden suunniteltuihin

paikkoihin pieniä tarkastusmittausten mahdollisesti aiheuttamia muutoksia
c) johdonomistajalla on oikeus poistaa rakentamistyön alueelta kaikki puut, pensaat ja ok-

sat. Pihapiiriin istutettuja puita on mahdollisuuksien mukaan suojeltava.
d) johdonomistajalla on oikeus tehdä johdon rakentamistöiden edellyttämät toimenpiteet

työalueella kuitenkin niin, että pelto- ja puutarha-alueella ruokamultakerros kuoritaan 
ennen kaivuutöiden aloittamista sivuun ja levitetään kaivuutöiden jälkeen takaisin pai-
kalleen.

2. Rakennustöiden päätyttyä yllä mainittua tilaa jää rasittamaan johdon päällä 3 -5 metriä le-
veällä alueella (johtoalue) käytön rajoitus. Johdonomistaja on oikeutettu tekemään johdon
kunnostus-, tarkastus-, ym. töitä tarpeen mukaan. Edellä mainittujen töiden yhteydessä aiheu-
tuvat menetykset korvataan ilman maanomistajan eri vaatimusta.
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Johtoalueeseen kohdistuvat käyttörajoitukset merkitsevät että
a) Johtoalueelle ei saa pystyttää rakennusta.
b) Johdon haltija on oikeutettu tarvittaessa poistamaan kasvuston johtoalueelta johdon ra-

kentamisen jälkeen.
c) Maanomistaja on velvollinen ilmoittamaan johtoalueelle kohdistuvista ojitustöistä en-

nen töiden aloittamista.
d) Räjähdysaineiden käyttämistä 30 metriä lähempänä johtoa on maanomistaja velvollinen 

ilmoittamaan johdon haltijalle ennen ko. töiden aloittamista
e) Johtoalueen käyttäminen kulkuun raskaammilla kulkuneuvoilla kuin, mitä maa- ja met-

sätaloustöissä tavanomaisesti käytetään, on ilman johdon haltijan lupaa kielletty. Tämä
on kuitenkin velvollinen osoittamaan ja tarvittaessa rakentamaan maanomistajan ra-
kennustöiden aikana esittämät ylityskohdat niitä varten.

f) Tonttialueilla käytönrajoitukseen sisältyy oikeus ilman eri sopimusta kulkea johdon 
huolto- ja korjaustöitä tehtäessä tontin kulkutietä nämä käytön jälkeen entiseen kuntoon 
saattaen.

2§    Kaikki puut, pensaat ja oksat, jotka työalueelta poistetaan, jäävät maanomistajan omaisuu-
deksi. Sijoituspaikka on lähimmän kulkutien varsi, ellei sijoituspaikkaa erikseen sovita. 

3§ Johdon haltija on velvollinen maanomistajan pyynnöstä korvauksetta näyttämään johdon tar-
kan sijainnin maastossa sekä antamaan johdon suojelemista koskevat ohjeet.

4§    Johdon suunnittelusta, rakentamisesta ja pitämisestä kiinteistölle aiheutuvat menetysten korva-
ukset määritetään tarvittaessa maahan kaivettavia johtoja koskevassa suositussopimuksessa 
esitetyillä perusteilla.

Korvaus käytönrajoitushaitasta 
Peltoalue (viljelyssä oleva)____m x _______€ yht. ________€

Muut korvaukset:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Korvaukset maksetaan     _______  kk :n kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta/ työn val-
mistumisesta. Mikäli korvausta ei suoriteta määräajassa, maksaa johdon omistaja ylimenevältä 
ajalta korkolain mukaisen koron.

Johdon käyttö ja kunnossapitotoimenpiteiden yhteydessä tarvittavien johtoalueiden ulkopuolis-
ten  alueiden käytöstä tehdään sopimukset ja aiheutuneista vahingoista maksetaan korvaukset 
kussakin tapauksessa erikseen.

5§    Tämä sopimus ja maksetut korvaukset sitovat kiinteistön myöhempää omistajaa tai haltijaa. 
Allekirjoittanut maanomistaja on velvollinen sisällyttämään tätä koskevan ehdon 
luovutussopimukseen.

6§    Johdon omistajalla on oikeus hakea rasitetoimitusta tämän toimituksen perusteella.

7§    Tämä sopimus tulee voimaan heti, kun se on allekirjoitettu ja se on voimassa siihen saakka
        kunnes johto poistetaan käytöstä.
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Sopimusta on tehty yhtäpitävät kappaleet kummallekin osapuolelle.

 Paikka ja aika _________________________    ____/____.200___

_________________________________________
Maanomistajan allekirjoitus

_________________________________________
Johdonomistajan edustajan allekirjoitus

LIITTEET
Kartta merkittynä työskentelyalueella
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Jäsenhakemus

Vesiosuuskuntien JÄSENHAKEMUS 30.11.2008
Laatujärjestelmä

Vesiosuuskunnan nimi Puhelin
Osoite Fax
Postinumero ja toimipaikka Sähköposti

 jäsenhakemus (uusi jäsen)
 jäsentietojen muutos

HAKIJAN TIEDOT
Etunimi Sukunimi

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Laskutusosoite (jos eri kuin hakijan osoite)

KIINTEISTÖN TIEDOT
Kiinteistön nimi Kiinteistön rekisterinumero

Kiinteistön osoite (jos eri kuin hakijan)

Kiinteistön omistaja (jos eri kuin hakijan)

OSUUSMAKSU

 [täytä tähän osuuskunnan osuusmaksu] ____.____€ / jäsen

Osuuskunta hyväksyy jäsenet. Hyväksymisen jälkeen jäsen voi liittyä vesi- ja viemäriverkostoon 
erillisellä liittymissopimuksella.

SOPIMUSEHDOT  JA HAKIJAN ALLEKIRJOITUS
 Olen lukenut osuuskunnan säännöt ja hyväksyn ja noudatan osuuskunnan kulloinkin voimassa

olevia sääntöjä, ohjeita ja suosituksia.

Aika ja Paikka

Hakijan / valtuutetun allekirjoitus

Nimen selvennys

OSUUSKUNNAN MERKINNÄT

Hakija   Hyväksytty   jäseneksi
  Hylätty

Käsittelypäivämäärä  ja allekirjoitukset
___/___.200__
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Liittymissopimus

LIITTYMIS- JA KÄYTTÖSOPIMUS 30.11.2008

Vesiosuuskunnan nimi Puhelin
Osoite Fax
Postinumero ja toimipaikka

 Liittämis- ja käyttösopimus Sopimus koskee:
 Kiinteistön liittämissopimus  vesijohtoverkostoa
 Käyttösopimus viemäriverkostoa

LIITTYJÄN TIEDOT
Etunimi Sukunimi

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Kiinteistön nimi Kiinteistön rekisterinumero

Kiinteistön osoite Kiinteistön omistaja (jos eri kuin hakija)

Liittymishakemukseen on liitettävä 
Kiinteistön asemapiirustus, josta selviää nykyisten putkien sijainti, koko ja liitoskohdat
Tiedot kiinteistön sisäisistä käytössä olevista vesikalusteista ja arvio niiden kunnosta 

LIITTYJÄN  ALLEKIRJOITUS
  Hyväksyn ja noudatan vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitus- ja sopimusehtoja ja noudatan vesi-

huoltolaitoksen voimassa olevia ohjeita ja sääntöjä. 

Aika ja Paikka

Allekirjoitus ja nimen selvennys

VESIOSUUSKUNNAN MERKINNÄT
Kiinteistön liittymissuunnitelmat esitetty
Suunnitelmat tarkistettu ja hyväksytty
Lupa liittämiseen annettu 
Liittymismaksu sovittu      ________€
     Maksu 1. erässä      maksu 2. erässä 
Liittämisen hoitaa  osuuskunta kiinteistön omistajan kustannuksella. Korvaus_____________€

 kiinteistön omistaja 
Liittämiskohdaksi on sovittu (mahdollinen kartta liitteenä)

Lisätietoja (esim. liittyjän erillisehdot )

Kiinteistön vesimittari nro:

Osuuskunnan edustajan päiväys ja allekirjoitus

___/___.200__
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Siirtosopimus

SOPIMUKSEN SIIRTO 30.11.2008

Vesiosuuskunnan nimi Puhelin
Osoite Fax
Postinumero ja toimipaikka Sähköposti

NYKYISEN LIITTYJÄN TIEDOT
Etunimi Sukunimi

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

KIINTEISTÖN TIEDOT
Kiinteistön nimi Kiinteistön rekisterinumero

Kiinteistön osoite

UUDEN LIITTYJÄN TIEDOT
Etunimi Sukunimi

Lähisoite Postinumero ja toimipaikka

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Laskutusosoite (jos eri kuin hakijan osoite)

VESIMITTARIN TIEDOT
Vaihdoksen pvm. 
____/___200__

Mittari nro. Mittarin lukema (omistajanvaihdoshetkellä)

Vanhan omistajan allekirjoitus Uuden omistajan allekirjoitus 

HYVÄKSYNTÄ JA  ALLEKIRJOITUKSET
 uusi liittyjä. Olen lukenut osuuskunnan säännöt ja hyväksyn ja noudatan osuuskunnan kulloin-

kin voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita.
 Sopimusosapuolet ovat sopineet vaihdoksesta yllä olevana päivänä. Sopimuksen tehnyt asiakas 

vastaa maksuista vesimittarin luentapäivään asti.
Aika ja paikka
___/___.200__

Aika ja paikka
___/___.200__

Vanhan omistajan allekirjoitus Uuden liittyjän allekirjoitus

OSUUSKUNNAN MERKINNÄT
Käsittelypäivämäärä  ja hyväksyjän allekirjoitus
___/___.200__
Hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu ja muut liittymiseen kuuluvat vastuut on täytetty.
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Tiedotteet
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Juomaveden käyttökielto

VESIOSUUSKUNNAN TIEDOTE   20.8.2008

 JUOMAVEDEN KÄYTTÖKIELTO 

Vesiosuuskunnan verkostovedestä  ___/___.20___otetussa vesinäytteessä on löydetty 

____________________________________________________________________. 

Vesijohtoveden käyttö ruoan laittoon, juomiseen ja astioiden pesuun on kielletty. 
Vettä ei saa käyttää keitettynäkään. Kielto on voimassa toistaiseksi. 
Kielto puretaan erillisellä tiedotteella.

Vedenkäyttökielto koskee alueita:_________________________________

Alueiden ______________________________vettä voi käyttää normaalisti.

Vesiosuuskunnan piirissä olevat asiakkaat voivat noutaa vettä seuraavista 
vedenjakelupisteistä:

________________________________________________________

_________________________________________________________
 

Lisätietoja tilanteesta 
antaa/antavat:  ___________________________________

  ___________________________________
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Keittokehotus

VESIOSUUSKUNNAN TIEDOTE  20.8.2008

JUOMAVEDEN KEITTOKEHOTUS   
ALUEELLA 

Vesiosuuskunnan verkostovedestä  pp.kk.vvvv otetussa vesinäytteessä on löydetty 

________________________. Alueen ______________ vesinäytteet ovat puhtaita. 

______________________________________________ alueen vettä ei saa käyttää 
juomavetenä ilman keittämistä. Keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Veden klooraus on aloitettu pvm.  Tästä johtuen vesi saattaa tuoksua kloorille. 
Kloorausta jatketaan kunnes haluttu hyöty on saavutettu. 

Veden käyttöohjeet:

Vettä on keitettävä 5-10 minuuttia. Mikäli vesi kiehuu ja tulee keitetyksi ruuanlaiton 
yhteydessä, sitä ei tarvitse keittää erikseen

Kahvinkeittimessä tai vedenkeittimessä vesi ei kiehu riittävästi.

Ruoan valmistuksessa on huomioitava, että kypsentämättömiä ruokia esim. salaattia 
ei saa huuhdella keittämättömällä vedellä. 

Talousvesiverkostoon liitettyjä juoma-automaatteja ei saa käyttää. 

Juomaveden keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja 
tiedotetaan uusista tuloksista.  Keittokehotuksen purkamisesta ilmoitetaan erikseen. 

Hanavettä voi käyttää normaalisti tiskaamiseen, siivoukseen ja  peseytymiseen. 
Huolehdi kuitenkin siitä, että pestyt astiat kuivuvat kunnolla. 

Vesiosuuskunnan keittokehotuksen piirissä olevat asiakkaat voivat noutaa vettä 
seuraavista vedenjakelupisteistä:

________________________________________________________

_________________________________________________________
 

Lisätietoja tilanteesta antaa: ___________________________________
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Työohjeet
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Vastaanottotarkistus pumppaamot

VASTAANOTTOTARKASTUS PUMPPAAMO 28.11.2008
KAAVAKE A

Kiinteistökohtaisten pumppaamoiden tarkastus suoritetaan ennen pumppaamon käyttöönottoa. 
Tarkastuksen suorittaa vesiosuuskunnan edustaja yhdessä laitevalmistajan kanssa. 

Paikka: _____________________ Talon nimi/osoite:_______________________
Pumppaamon nro ja tyyppi:________________________________________________
Läsnä: _________________________________________________________________

Tarkistuslista Tarkastettu
o ympäristö on asennuksen jälkeen siisti
o pumppaamo on päällisin puolin ehjä
o pumppaamo on asennettu oikein ja moitteettomasti

o oikea korkeus
o pumppaamo on suorassa
o eristys on riittävä
o salaojitus tehty (tarvittaessa)

o ohjauskeskus on asennettu oikein ja moitteettomasti
o oikea korkeus, tolppa suorassa
o sähköasennus on siisti
o läpivienneissä tiivisteet paikoillaan 
o merkkivalo/ gsm hälytys kytketty

o pumppaamossa ei ole sinne kuulumattomia esineitä
o pumpun ja käynnistyskytkimen kaapelit ja pumpun nostoketju 

on kiinnitetty ripustimiin
o kiinteistön tonttisulkuventtiili on avattu
o pumppaamon sulkuventtiili on avattu
o pumpun toiminnan tarkastaminen
o käynnistys ja pysäytyskytkimen toiminnan tarkastaminen
o hälytyskytkimen toiminnan tarkastus
o pumpun pyörimissuunnan tarkastus (katso valmistajan ohjeet)

Huomautettavaa:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Suoritettavat korjaustoimenpiteet.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Korjausvelvollisuus:
  Urakoitsija Pumppaamo hyväksytty käyttöön
  Laitevalmistaja Pumppaamoa ei hyväksytty käyttöön
  Sähköurakoitsija
 Vesiosuuskunta

Tarkastuksen pvm. ___/___ 200__

____________________ ______________________
Tarkastuksen suorittaja Vesiosuuskunnan edustaja
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Pumppaamoiden huolto

29.11.2008

TO PUMPPAAMOIDEN  HUOLTO

Tavoite:
Pumppaamoiden huolto-ohjeen tavoitteena on toimia yleisohjeena pumppaamoiden perushuolloissa
(käsittely ja pesu). Suorita pumppaamoiden huoltotoimenpiteet AINA valmistajan ohjeiden mukai-
sesti.

Yleistä:
Huomioi turvallisuusmääräykset (säiliötyöskentely ja biologinen altistus).
Katso tarvittaessa työturvallisuusohje. 
Täytä huolloista aina huoltoraportti.

Pumpun käsittely
Tee pumpun huoltotoimenpiteet AINA valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
Älä koskaan nosta pumppua kaapelista. 
Varo vahingoittamasta pumpun kaapeleita. Kaapelit kestävät n. 40 º C:n lämpötilan, hetkel-
lisesti n. 60 º C, joten älä pese (painepesu) pumppaamoa liian kuumalla vedellä.

Pumppaamon pesu
Suorita pumppaamon pesu  kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin
Pumppaamon rakenteisiin kertyy helposti rasvaa ja muita epäpuhtauksia. Säännöllinen pesu 
lisää pumppaamon toimintavarmuutta (esim. pumpun käynnistys ja pysäytyskytkimen ym-
pärille kertyy helposti likaa, jolloin kytkimen toiminta häiriintyy.)
Pese pumppaamo painepesurilla/puutarhaletkulla/höyrypesurilla.
Pesuaineena voi käyttää tavallisia, mielellään rasvaa poistavia pesuaineita. (esim. astian-
pesuaineet)

Ohjeita, jos pumppaamon käyttöön tulee pitkä tauko (esim. talviaika)
Käynnistä pumppu hetkeksi
Pese pumppaamo
Kytke sähkökeskuksen pääkytkimestä virrat pois
Laske säiliöön puhdasta vettä (katso valmistajan ohjeet)
Jäätymisen estämiseksi eristävä välikansi on suositeltava
Talvella on vältettävä lumen luomista pumppaamon päältä ja ympäriltä jäätymisen estämi-
seksi

            (Ohje muokattu laitevalmistajien käyttöohjeista)
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Huoltoraportti yleinen

HUOLTORAPORTTI 6.8.2008

Paikka: _________________________
Alue:___________________________
Huoltaja:________________________

Huollon kohde:
__________________________________________________________________

Huollon syy/ vika:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Tehdyt korjaustoimenpiteet:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Huomioitavaa:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Pvm:___/___200__

______________________
Huoltajan allekirjoitus
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Pumppaamoiden huoltoraportti

PUMPPAAMOIDEN HUOLTORAPORTTI 6.8.2008
KAAVAKE B

Pumppu nro. ja tyyppi: __________________________
Pumpun käyntimäärä:___________________________

Huolto:
Perushuolto:                     ajankohta  _______________________
Määräaikaishuolto: _____vuotta/ _______käyttötuntia
Määräaikaishuolto: _____vuotta/ _______käyttötuntia

Huolto- ja korjaustoimenpiteet tehdään aina valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

TARKASTUSTOIMENPITEET
 Tarkastettu  OK

Pumppaamon pesu ja yleistarkistus
Pumppaamossa ei ole sinne kuulumattomia esineitä
Pumpun toiminnan tarkastaminen
Käynnistys ja pysäytyskytkimen toiminnan tarkistus
Hälytyskytkimen toiminnan tarkistus
Pumpun pyörimissuunnan tarkistus (katso valmistajan ohje)
Pumpun toiminnan tarkastaminen

Repijälaitteen kunto
Öljyn tarkistus

Vikavirtakytkimen toiminnan tarkistus
Käynnistys- ja hälytyskytkinten ylä-/alarajoja säätö tarvittaessa
Tarkista, että lämpöreleen säätö vastaa pumpun nimellisvirtaa,
mittaa tarvittaessa käyntivirrat (L1 = ___A, L2 = ___A, L3 = ___A)

Vika:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tehdyt korjaustoimenpiteet:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Huomioitavaa:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

PERUSKORJAUKSET
Peruskorjaukset tehdään laitteen vian ja kunnon perusteella. Peruskorjauksesta pyydettävä
erillinen korjausraportti korjauksen tehneeltä yritykseltä.

Pvm:___/___200__

______________________
Huoltajan allekirjoitus
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Tarkastusl istat
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Lupien tarkistuslista

Vesiosuuskuntien TARKISTUSLISTA
laatujärjestelmä

29.11.2008

1/2

RAKENNUSHANKKEEN TARKISTUSLISTA, Luvat ja sopimukset
Projekti:
Projektin vastuuhenkilö:
Tarkistuksen pvm: 

Tee luvat ja sopimukset aina kirjallisena kahtena kappaleena! 

LUVAT ja SOPIMUKSET Tarvitaan Vireillä Hoidettu Huomioitavaa

Kunta
Rakennuslupa
Maisematyölupa
Toimenpidelupa
Ilmoitus vesistöön rakentamisesta
Tie- ja katualueille sijoitusluvat
Lupa purkutöille
Pumpattavien vesien johtaminen/käsittely
(puhdistamo, maasto, säiliö)
Pohjaveden korkeuden mittaussopimus
 kun vedenotto alle 250m3/ vrk
Lupa katualueen aitaamiseksi

Ympäristölupavirasto
Vedenottolupa (yli 250m3 / vrk)
 Alle 250m3  ei vedenottolupaa
Vesistön alituslupa
Vesistöön rakentaminen
Vedenottamon suoja-alueen määrittäminen
Muu ympäristölupaviraston lupa

Alueellinen ympäristökeskus (AYK)
Lausunto YLV:n (ympäristölupaviraston)
luvan tai ympäristöluvan tarpeesta
Ympäristölupa pilaantuneiden maiden käsittelystä
Ympäristölupa muille pilaaville toiminnoille
Ympäristöluvan tarkistus jätevedenpuhdistamolle 
Esim. siirtoviemärihankkeessa 
Rakentaminen Natura 2000-verkostoalueella
Jätehuoltoilmoitus
Ilmoitus vesistöön rakentamisesta
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Vesiosuuskuntien TARKISTUSLISTA 2/2
laatujärjestelmä

20.1.2009
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Tarvi-
taan

Vireillä Hoidettu Vastuu-
henkilö

Työmaan hallinto
Työmaapalaverit
Työmaapäiväkirjat
Urakan valvonta
Urakan vastaanotto ja vakuudet
Urakan hyväksyminen 
Takuuaika ja takuutarkastukset
Hankkeen loppuraportti
Hankkeen taloudellinen loppuselvitys
Hankkeen kustannusseuranta

Muuta
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Suunnittelun tarkistuslista

Vesiosuuskuntien TARKISTUSLISTA 1/3
laatujärjestelmä

29.11.2008

1/3

Rakentamisen suunnittelu, tarkistuslista
Projekti:
Projektin vastuuhenkilö:
Tarkistuksen pvm: 

ESISUUNNITTELU Tarvi-
taan

Vireillä Hoidettu Vastuu-
henkilö

Alkutoimenpiteet
Yleisötilaisuus/tiedotus alueen asukkaille
Arvio liittyjämääristä

Hankesuunnittelu
(Katso ohje rakentamisen suunnittelu kohta 2.)
Neuvottelut sidosryhmien kanssa
Tavoitteiden määrittely
Kannattavuusselvitys
Rahoitusselvitykset
Alustava kustannusarviointi
Hankkeen aikataulu ja vaiheistus
Hankesuunnitelma
Selvitys hankkeen ympäristövaikutuksista
- Luontoselvitys
- Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) tarvittaessa
- Lausunto kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta
- Lausunto ympäristökeskukselta
Huomioitu tarvittavat muut tutkimukset
- maaperätutkimus
- vesistöjen luotaus
- vedenottamoiden koepumppaukset
Tarvittavat luvat ja sopimukset 
(katso lupien tarkistuslista)
Hankepäätös
Rahoitushakemukset
Lainaneuvottelut ja sopimukset
Riskien arviointi
SUUNNITTELUTTAMINEN
Suunnittelun valmistelu
- suunnittelijan valintatapa
- suunnittelusopimus neuvottelut
- suunnittelijan valinta
- suunnittelusopimuksen solmiminen

Suunnittelun ohjaus
- suunnittelun ohjaajan valinta
- aloituspalaveri
- suunnittelupalaverit
- suunnittelun valvonta
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Vesiosuuskuntien TARKISTUSLISTA 2/3
laatujärjestelmä

29.11.2008

2/3

YLEISSUUNNITTELU
Tarvi-
taan

Vireillä Hoidettu Vastuuhen-
kilö

Yleissuunnitelma
Suunnitelmaselostus
Vaihtoehtoiset ratkaisut
Alustavat maaperätiedot
Hankkeen kokonaiskustannus
Alustavat mitoitukset 
(putkiston pituus, pumppaamoiden määrät)
Arvio käyttö- ja huoltokustannuksista
Verkoston ja laitteiden periaateratkaisut
Alueen yleiskartta (1:100 000)
Suunnitelmakartta (1:5 000)
Pituusleikkaukset linjoittain (1:5 000 / 1:100)
Lista luvanvaraisista kohteista
Rakentamispäätös

RAKENTAMISEN SUUNNITTELU
Rakentamisen valmistelu
- urakkamuodon valinta
- urakoitsijan valintatapa
- urakkaneuvottelut
- urakoitsijan valinta
- urakkasopimuksen solmiminen
Rakennussuunnitelma
Urakkaohjelma
- yleistiedot urakasta
- urakkamuoto
- urakan sisältö (mahdolliset pää- ja sivu-urakat)
- työn toteutus
- laatu ja ympäristö
- urakan aikamääräykset
- vastuut ja valvonta
- työmaan hallinto
- vastaanottomenettely
- erimielisyydet jne.

Yleiskartta
Suunnitelmakartta
- maankäyttö (metsä, pelto, kaava-alue, tiealue jne)
- läjitysalueet
- vesi- ja viemärijohdot
- muut johdot

Pituusleikkaukset
- maankäyttö
- arinat
- lämpöeristys
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Vesiosuuskuntien TARKISTUSLISTA 3/3
laatujärjestelmä

29.11.2008
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Turvallisuusasiakirja
Määrä- ja yksikköhintaluettelo
Osaluettelo
Työkohtaiset  työselitykset
Yksityiskohtaiset periaatepiirustukset 
- johtokaivantojen poikkileikkausten tyyppikuvat
- teiden, katujen ja ratojen alitukset
- vesistön alitukset (painotus ja painojen väli)
- mittauskaivot
- huuhtelukaivon periaate
- ilmanpoistokaivot
- paineen alennus / -korotuskaivot
- jäteveden pumppaamot
- tyhjennysventtiilin periaatekuva
- PVC- ja PEH-putkien liitokset (ankkurointi peh-
meältä kovalle siirryttäessä)
- linjan merkkaus ja vesistönalitustaulut
- tonttiliitos
- salaojien korjaus

Mitoitukset
Putkikoko ja materiaali
- rungon koko
- tonttihaarojen putkikoot
- paineenalennus tai –korotus

Mitoitusvirtaamat (SFS EN 1671 mukaisesti)
- viipymät
Pumppaamot,
- kiinteistöpumppaamoiden tehot
- linjapumppaamoiden tehot
- linjapumppaamoiden tarve
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Rakentamisen tarkistuslista

Vesiosuuskuntien TARKISTUSLISTA 1/2
laatujärjestelmä

20.1.2009

1/2

Rakentaminen, tarkistuslista
Projekti:
Projektin vastuuhenkilö:
Tarkistuksen pvm: 

Rakentamisvaiheessa tärkeää on ennakoida työmaan tilanne 3 - 4  kuukauden päähän!

RAKENTAMINEN Tarvi-
taan

Vireillä Hoidettu Vastuu-
henkilö

Valmistelut
Rakennushankkeen aloituskokous
Tiedottaminen rakentamisesta
(asukkaille, maanomistajille)
Luontoselvitys
Luvat ja sopimukset kunnossa 
(katso lupien tarkastuslista)
Rakentamisajankohdasta sopiminen 
(kiinteistöjen- ja maanomistajat)
Varastoalueen määrittäminen ja lupa varastoalueelle
Materiaalien purkamiseen laitteet
Tekijät ja luvat erikoistöille (esim. räjäytystyöt)
Sopiminen raivaustöistä ja raivausmateriaalin sijoit-
tamisesta

Toimitukset
Materiaalihankinnat
Työmaan vastaanottotarkastukset
Viallisten tuotteiden merkintä/poistaminen alueelta

Maastotyöt
Rajapyykkien etsiminen ja kuvaaminen
Johtolinjojen maastoon merkitseminen
Tarvittavat alku- ja loppu katselmukset
- räjäytystöissä talojen tukirakenteiden tarkistami-
nen
- kaivojen vedenlaadun ja määrän selvittäminen ja 
seuranta
Rakennusalueen raivaus
Rakentaminen
- vesijohto (katso rakentaminen vesijohtoverkosto)
- viemäri (katso rakentaminen viemäriverkosto)
Rakentamisen laadunvalvonta/työmaan valvonta
Maaston siistiminen 
Rakennetun johtolinjan merkintä 
(esim. GPS-paikantimella)
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Vesiosuuskuntien TARKISTUSLISTA 2/2
laatujärjestelmä

20.1.2009
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Tarvi-
taan

Vireillä Hoidettu Vastuu-
henkilö

Työmaan hallinto
Työmaapalaverit
Työmaapäiväkirjat
Urakan valvonta
Urakan vastaanotto ja vakuudet
Urakan hyväksyminen 
Takuuaika ja takuutarkastukset
Hankkeen loppuraportti
Hankkeen taloudellinen loppuselvitys
Hankkeen kustannusseuranta

Muuta
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Urakkaohjelman tarkistuslista

Vesiosuuskuntien TARKISTUSLISTA 1/(3)
laatujärjestelmä

28.11.2008

1/3

Rakentaminen, urakkasopimus ja urakkaohjelma
Projekti:
Projektin vastuuhenkilö:
Tarkistuksen pvm: 

RAKENTAMINEN Tarvi-
taan

OK Lisätietoja

Urakkasopimus
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukainen
YSE 1998
Urakkaohjelma (sovelletaan hankekohtaisesti)
Rakennushankkeen yhteystiedot
- tilaaja
- rakennuttaja 
- valvoja
- suunnittelija(t)
- käyttäjä

Urakan kohde
Urakkamuoto
- suoritusvelvollisuuden laajuus
- maksuperuste
- urakkasuhteet

Urakat ja niiden sisältö
- pää- ja sivu-urakat
- rakennuttajan hankinnat
- urakkarajat

Työn toteutus ja yhteistoiminta
- yhteistoimintaa koskevat ohjeet
- työaikataulu
- turvallisuus
- työmaajärjestelyt
- suunnitelman katselmus
- erityiset katselmukset ja mittaukset
- luvat ja ilmoitukset
- räjäytystyöt

Laatu
- laadunvarmistus
- urakoitsijan laadunvarmistus
- rakennuttajan laadunvarmistus

Ympäristö
- ympäristönsuojelu
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Vesiosuuskuntien TARKISTUSLISTA 2/(3)
laatujärjestelmä

28.11.2008

2/3

- irrotettavat ainekset ja purkujäte
-ongelmajätteet
Asiakirjat
- tarjouspyyntöasiakirjat
- urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjes-
tys
- asiakirjojen julkisuus
- määrä- ja yksikköhintaluettelo
- suunnitelmat ja niiden toimittaminen

Urakan aikamääräykset
- urakka-aika
- töiden aloitus
- välitavoitteet
- työaika
- viivästyminen

Vastuuvelvoitteet
- takuuaika
- urakoitsijan vakuudet
- vakuutukset
- rakennuttajan vakuudet

Rakennuttajan maksuvelvollisuus
- urakkahinnan muodostuminen
- urakkasumman maksaminen
- maksuaika ja viivästyskorko

Hintasidonnaisuudet
Muutos ja lisätyöt
Valvonta
- rakennuttajan organisaation valtuudet
- rakennuttajan valvonta
- suunnittelijan laadunvalvonta
Työmaan hallinto ja toimitukset
- urakoitsijan organisaatio ja valtuudet
- työvoima
- kulkuluvat
- työmaapäiväkirja
- työmaakokoukset
- urakoitsijoiden yhteiset toimitukset
- viranomaistarkastukset
- työsuojelu

Vastaanottomenettely
- vastaanottotarkastus
- urakkasuorituksen tarkastus
- tarkastuskustannukset
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Vesiosuuskuntien TARKISTUSLISTA 3/(3)
laatujärjestelmä

28.11.2008

3/3

- takuutarkastus
- toimintakokeet
- luovutusasiakirjat
- käytön opastus

Riitaisuuksien ratkaiseminen
- erimielisyydet tehdystä sopimuksesta
- erimielisyydet työmaalla

Urakoitsijan valintaperusteet
- tarjousten hylkääminen
- tarjouksen vertailuperusteet
- vaihtoehtotarjoukset 

Tarjous
- tarjouksen muoto ja sisältö
- tarjoukseen liitettävät todistukset
- tarjouksen voimassaoloaika
- tarjouksen tekeminen
- tarjouksen avaus
(muokattu ympäristökeskuksen laatujärjestelmän urakkaohjelmasta 7.8.2008)
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Liitteet
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Määritelmät

29.11.2008
1/3

MÄÄRITELMÄT

VESIHUOLTO
Vesihuoltolaki (119/2001)

Asiakas Kiinteistön omistaja tai haltija taikka muu henkilö, joka tekee vesihuol-
tolaitoksen kanssa sopimuksen kiinteistön liittämisestä laitoksen verkos-
toon tai laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä.

Kuluttaja Kuluttajansuojalain (38/ 1978)  tarkoittama henkilö, joka tekee vesihuol-
tolaitoksen kanssa vesihuoltolaissa tarkoitetun sopimuksen.

Talousvesi Ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi sen mukaan kuin siitä terveydensuoje-
lulaissa (763/1994) säädetään.

Toiminta-alue Alue,jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta (kunnan määrittelemä)

Vesihuolto Vedenhankintaa eli veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talous-
vetenä käytettäväksi sekä viemäröintiä eli jäteveden, huleveden ja perus-
tusten kuivatusveden poisjohtamista ja käsittelyä.

Vesihuoltolaitos Laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta.

Yleiset toimitusehdot Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen
toimittamisesta ja käyttämisestä tehtäviin sopimuksiin liitettäviä yleisiä
ehtoja. (Vesihuoltolaki, 3§)

LAATUJÄRJESTELMÄ
Standardi 9001 Vesiosuuskuntien laatujärjestelmä

Laadunhallinta-/ Laatutekniikka, jolla yritys pyrkii hallitsemaan laatuun liittyviä toimintoja
järjestelmä Synonyymeja sanalle ovat mm. laatujärjestelmä ja

toimintajärjestelmä.
Vesiosuuskuntien laatujärjestelmä koostuu laatukäsikirjasta, menettely-
ohjeista, kaaviosta, työohjeista, lomakepohjista ja mallisopimuksista, tal-
lenteista ja viitetiedostoista.

Laatu Vesihuollon laadukkuus (laatuvaatimukset täyttävä talousvesi, toimiva
talousvedenjakelu, toimiva viemäröinti)

Tuote Palvelu, vesihuollon järjestäminen (laatuvaatimukset täyttävä talousvesi
ja sen toimiva jakelu, vikapäivystys, jäteveden toimiva johtaminen)

Asiakkaat Vesihuollon palvelujen käyttäjät eli osuuskunnan osakkaat ja muut ul-
koiset asiakkaat.

Prosessit Vesiosuuskunnan toiminnot, hallinto- ja talous, rakentaminen ja ylläpito
ja niihin sisältyvät osatoiminnot.

Avainprosessit Vesiosuuskunnan päätoiminnot (hallinto ja talous, suunnittelu ja raken-
taminen, ylläpito)

Tukiprosessit Päätoimintoja tukevat toiminnot (asiakaspalvelu ja hankintaprosessi)



192  Keski-Suomen vesiosuuskuntien laatukäsikirja

29.11.2008
2/3

Laatupolitiikka Vesiosuuskunnan hallituksen laatima laatuasioihin liittyvä politiikka.

Laatumittari Prosessin/toiminnon toimivuuteen liittyvä mittari, jolla mitataan proses-
sin ominaisuuksia.

Laatutallenteet Laatujärjestelmän toiminnasta syntyviä dokumentteja kuten auditointira-
portit, johdon katselmukset jne.

Johto Vesiosuuskunnan hallitus

Auditointi Vesiosuuskunnan toiminnan arviointia, jossa verrataan laatujärjestelmän 
kuvauksia ja ohjeita käytännön toimintaan. Auditointi voi olla sisäinen, 
ulkoinen tai tarkastuslaitoksen tekemä.

Akkreditoitu laitos Toimivaltainen elin, joka toteaa laitoksen tai henkilön olevan pätevä
suorittamaan jokin toiminto.

Sertifiointi Virallisen sertifiointi- ja tarkastuslaitoksen myöntämä laatusertifikaatti
osoituksena laatujärjestelmän tai tuotteen standardin mukaisuudesta.

VESIHUOLLON LAITTEET
D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma

Alipaineviemäröinti Viemäröintijärjestelmä, jossa jätevesi johdetaan alipaineen avulla.

Erillisviemäröinti Viemäröintijärjestelmä, jossa jätevesi ja hulevedet johdetaan omissa 
viemäreissään.

Jakojohto Vesijohto, joka palvelee yhtä tai useampaa vesipistettä.

Kokoojaviemäri Viemäri, johon liittyy kaksi tai useampi viemäripiste.

Paineviemäröinti Viemäröintijärjestelmä, jossa jäte- ja mahd. sadevesi pumpataan.

Hulevesi Sadevesi eli maan pinnalta, rakennusten katolta ja muilta pinnoilta pois 
johdettavat vedet.

Sekaviemäröinti Viemäröintijärjestelmä, jossa jäte- ja hulevesi sekä rakennusten kuiva-
tusvesi (salaojavesi) johdetaan pois samassa viemärissä.

Tonttivesijohto Vesijohto, joka yhdistää kiinteistön vesilaitteiston usean kiinteistön yh-
teiseen vesijohtoon.

Tonttiviemäri Viemäri, joka yhdistää kiinteistön viemärin usean kiinteistön yhteiseen 
viemäriin.

Tuuletusviemäri Putki viemärin paineenvaihteluiden tasaamiseksi.

Tyhjiöventtiili Laite, joka johtoon tai laitteeseen syntyvässä tietyn suuruisessa alipai-
neessa avaa venttiilin. 
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Viettoviemäröinti Viemäröintijärjestelmä, jossa jäte- ja hulevesi johdetaan painovoiman
avulla.

Yksisuuntaventtiili Venttiili, joka sallii vesijohtoveden virtauksen vain yhteen suuntaan.

Padotusventtiili Venttiili, joka sallii viemäriveden virtauksen vain yhteen suuntaan. (DI 
2007, 3-4)

HÄIRIÖ JA ERITYISTILANTEET
Vesihuollon erityistilanteet ja niihin varautuminen

Erityistilanne Kaikki vesihuollon palvelutuotantoa vaikeuttavat  tai vaarantavat tilan-
teet lukuun ottamatta normaaleja häiriötilanteita.

Erityistilannesuunnitelma Terveydensuojelulain mukainen terveydensuojeluviranomaisen laatima
terveydensuojelusuunnitelma, joka laaditaan ennakolta ympäristötervey-
den erityistilanteiden terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja
poistamiseksi.

Huoltovarmuus Kyky yhteiskunnan perustoimintojen ylläpitämiseen, joka on välttämä-
töntä yhteiskunnan elinolojen turvaamiseksi vakavissa häiriöissä ja 
poikkeusoloissa.

Häiriötilanne Tilanne, jossa valtionjohdon ja viranomaisten on ryhdyttävä erityisiin 
toimiin uhan ehkäisemiseksi tai siitä selviämiseksi.

Riski Määrätyn vaarallisen tapahtuman esiintymistodennäköisyyden ja seura-
usten vakavuuden tulo

Riskianalyysi Saatavissa olevan tiedon järjestelmällinen käyttäminen vaarojen tunnis-
tamiseksi, riskin suuruuden arvioimiseksi ja dokumentoimiseksi.

Valmiussuunnitelma Valmiuslain mukainen kunnan laatima suunnitelma peruspalvelujen yl-
läpitämiseksi.

Varautumissuunnitelma Suunnitelma, jonka vesihuoltolaitos laatii normaaliolojen häiriötilantei-
den ja valmiuslain poikkeusolojen varalle.

Vesihuollon kehittämis- Kunnan hyväksymä julkinen asiakirja, jossa määritellään vesihuollon
suunnitelma kehittämistavoitteet kunnan alueella.(Vikman & Arosilta, 8-11)

Kirjallisuutta
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29.11.2008
1/3

VESILAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVIA LAKEJA JA ASETUKSIA:

Alla on lueteltu tärkeimpiä lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat vesiosuuskuntien toimintaa.

Vesiosuuskunta määritellään vesilaitokseksi, jos se toimittaa vettä  tai vastaanottaa jätevettä yli 
10m3 päivässä tai palvelee yli 50 henkilöä. (Vesihuoltolakiopas 1/2002)

Keskeisiä lakeja:
Vesihuoltolaki 119/2001 Vesihuollon turvaaminen, puhdas talousvesi ja jätevesiviemäröinti,

Liittymisvelvollisuus
Vesihuollon sidosryhmien vastuut 

Vesilaki (264/1961) Vesivarojen ja vesialueiden käyttö ja hoito.
Vesistön muuttamiskielto, pohjaveden muuttamiskielto
Ojitus, vedenottamon suoja-alueet

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulko-
puolisilla alueilla 
(542/2003) Jätevesien puhdistusvelvollisuus

Terveydensuojelulaki Väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen
(763/1994) Talousveden välityksellä leviävien tautien ehkäisy ja erityistilanteisiin

varautuminen

Terveydensuojeluasetus Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset
(1280/1994) Talousvettä toimittavan laitoksen hakemuksen sisältö, 

Jätteet ja jätevedet, viemärien sijoitus ja jätteiden käsittely

Ympäristönsuojelulaki Ympäristön pilaantumisen ehkäisy,
(86/2000) Vastuu, pohjaveden pilaamiskielto,

Selvilläolovelvollisuus
Luonnonvarojen kestävä käyttö

Ympäristönsuojeluasetus
(763/1994) Ympäristöluvan varaiset toiminnot,

ympäristöviranomaisten toimivalta alueet

Pelastuslaki Onnettomuuksiin varautuminen ja ennaltaehkäisy,
(468/2003) avustusvelvollisuus onnettomuustilanteissa

Valmiuslaki Poikkeusolot
(1080/1991)

Valtioneuvoston asetus Yhdyskuntajätevesien käsittely, -keräily ja -valvonta
yhdyskuntajätevesistä
(888/2006)

Laki vesihuollon tukemisesta
(686/2004) Vesihuollon tukeminen (valtio), tuettavat toimenpiteet ja tukemisen 

edellytykset
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Talousveden laatua ja valvontaa koskevat lait ja asetukset:

Sosiaali ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista 
ja valvontatutkimuksista 
(461/2000) Talousveden laatu ja valvontatoimenpiteet

Asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 
(401/2001) Talousveden laatuvaatimukset, valvonta ja raakaveden käsittely

Sosiaali ja terveysministeriön 
ohje (1/021/97) Juomaveden tartuntatautiepidemiat, 

seuranta, ilmoitukset ja ennaltaehkäisy

Asetus talousveden valvontatutkimuksia 
tekevistä laboratorioista 
(173/2001) Laboratorion laatuvaatimukset ja pätevyys

Valtioneuvoston päätös juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja 
tarkkailusta
(366/1994) Juomavedeksi tarkoitetun pintaveden laatuvaatimukset

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevältä vaadit-
tavasta laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta
(1351/2006) Talousvesihygienian osaamistesti

Rakentamiseen liittyvät lait ja asetukset:

Maankäyttö ja rakennuslaki 
(132/1999) Maa-alueiden käyttö ja rakentaminen, kestävä kehitys

kaavoitus, rakennusjärjestys, rakennuslupa, rakennuspaikan soveliaisuus

Laki julkisista hankinnoista
(348/2007) Julkisissa hankinnoissa noudatettavat säännökset

Erityisalojen hankintalaki Vesihuollon hankinnat
(349/2007)

Rakennusurakan Urakkasopimuksen ehdot
yleiset sopimusehdot

Hallintoon ja talouteen liittyvät lait:

Kirjanpitolaki Kirjanpito

Kirjanpitoasetus Kirjanpito

Korkolaki Maksujen korot

Kuluttajansuojalaki Kuluttajan oikeudet
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Henkilötietolaki  (523/1999)
Henkilörekisterien ylläpito

Kuntalaki (365/1995)

Lait löytyvät ajantasaisina Finlexin .verkkosivuilta (www.finlex.fi) 
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Viitematriisi

Vesiosuuskuntien laatujärjestelmä VIITEMATRIISI

20.1.2009

Viitematriisin tehtävänä on verrata vesiosuukuntien laatujärjestelmää laadunhallinta standardin SFS-EN 9001:2000
 vaatimuksiin. Sertifoinnissa voidaan laatujärjestelmää soveltaa moduuleihin:

E moduuli = lopullinen tuotteiden tarkastu ja testaus (kevyin versio)
D moduuli = tuotanto, lopullinen tarkastus ja testaus
H moduuli = Valmistussuunnitelma sekä lopullinen tarkastus ja testaus ( raskain versio)

Vesiosuuskuntien
ISO 9001:2000 Moduulien soveltaminen  Laatujärjestelmä

4. Laadunhallintajärjestelmä
4.1 Yleiset vaatimukset Koko laatujärjestelmä
4.2 Dokumentointia koskevat vaatimukset
4.2.1 Yleistä Koko laatujärjestelmä
4.2.2 Laatukäsikirja Koko laatukäsikirja,
4.2.3 Asiakirjojen ohjaus LKK 4.3 MO asiakirjojen ja tallenteiden hallinta
4.2.4 Tallenteiden ohjaus LKK 4.3 MO asiakirjojen ja tallenteiden hallinta

5. Johdon vastuu
5.1 Johdon sitoutuminen LKK kohta 3.1, 3.2, 3.3, 4.5, 4.6, 6.7
5.2 Asiakaskeskeisyys LKK kohta 2,6 , 5.3.1, asiakastyytyväisyyskysely
5.3 Laatupolitiikka LKK kohta 3.1 3.2, 3.3, 6.6
5.4 Suunnittelu
5.4.1 Laatutavoitteet LKK kohta 3.2, 6. ja laatumittarit
5.4.2 Laadunhallintajärj.suunnittelu LKK kohta 3.2 ja laatumittarit
5.5 Vastuut, valtuudet ja viestintä
5.5.1 Vastuut ja valtuudet LKK kohta 2,5, 5. ja toimintojen menettelyohjeet
5.5.2 Johdon edustaja LKK kohta 2.5
5.5.3 Sisäinen viestintä LKK kohta 4.5, 5.4
5.6 Johdon katselmus
5.6.1 Yleistä LKK kohta 6.6, johdon katselmusten raportit
5.6.2 Katselmuksen lähtötiedot LKK kohta 6.6, johdon katselmusten raportit
5.6.3 Katselmuksen tulokset LKK kohta 6.6, johdon katselmusten raportit

6 Resurssien hallinta
6.1 Resurssien varaaminen LKK kohta 4.6, 5.2.1, 5.2.2
6.2 Henkilöresurssit
6.2.1 Yleistä LKK kohta 4.4
6.2.2 Pätevyys, tietoisuus ja koulutus LKK kohta 4.4 ja koulutusrekisteri
6.3 Infrastruktuuri LKK kohta 4.6
6.4 Työympäristö LKK kohta 4.6
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Vesiosuuskuntien laatujärjestelmä VIITEMATRIISI

20.1.2009
7. Tuotteen toteuttaminen
7.1 Tuotteen toteuttamisen suunnittelu Moduuli E (Ei käytössä) LKK kohta 5, prosessikaaviot ja niihin liittyvät menettelyohjeet, LO riskianalyysi
7.2 Asiakkaaseen liittyvät prosessit
7.2.1 Tuotteeseen liittyvien vaatimusten määrittäminen LKK kohta 5.2, 5.2.1
7.2.2 Tuotteeseen liittyvien vaatimusten katselmus LKK kohta 5.2.6
7.2.3 Viestintä asiakkaan kanssa Moduuli E (Ei käytössä) LKK kohta 5.3.1, Kaavio asiakkaaksi liittyminen
7.3 Suunnittelu ja kehittäminen Moduuli E ja D (Ei käytössä) 
7.3.1 Suunnittelun ja kehittämisen suunnittelu Moduuli E ja D (Ei käytössä) LKK kohta 5.2. Kaavio ja MO rakentamisen suunnittelu sekä tarkistuslistat
7.3.2 Suunnittelun ja kehittämisen lähtötiedot Moduuli E ja D (Ei käytössä) LKK kohta 5.2. Kaavio ja MO rakentamisen suunnittelu  sekä tarkistuslistat
7.3.3 Suunnittelun ja kehittämisen tulokset Moduuli E ja D (Ei käytössä) Kaavio Rakentamisen suunnittelu, Rakentamissuunnitelma, Urakkaohjelman tarkistuslista
7.3.4  Suunnittelun ja kehittämisen katselmus Moduuli E ja D (Ei käytössä) Kaavio Rakentamisen suunnittelu, suunnitelman hyväksymispöytäkirja
7.3.5 Suunnttelun ja kehittämisen todentaminen Moduuli E ja D (Ei käytössä) Suunnitelman hyväksymispöytäkirja
7.3.6 Suunnittelun ja kehittämisen kelpuutus Moduuli E ja D (Ei käytössä) LKK kohta 5.2.6, MO Rakentaminen vesijohtoverkosto ja viemäriverkosto
7.3.7 Suunnittelun ja kehittämisen muutosten ohjaus Moduuli E ja D (Ei käytössä) MO Rakentamisen suunnittelu, muutosten ohjaus muistiot/pöytäkirjat

7.4 Ostotoiminta Moduuli E (Ei käytössä) 
7.4.1 Ostoprosessi Moduuli E (Ei käytössä) LKK kohta 5.2.2, Kaavio ja MO Hankinnat, MO laitevaatimukset
7.4.2 Ostotiedot Moduuli E (Ei käytössä) LKK kohta 5.2.1, 5.2.2, Kaavio ja MO Hankinnat, MO laitevaatimukset
7.4.3 Ostetun tuotteen todentaminen Moduuli E (Ei käytössä) LKK kohta 5.2.5, TO Pumppaamoiden vastaanottotarkistus

7.5 Tuotanto ja palveluiden tuottaminen
7.5.1. Tuotannon ja palveluiden tuottamisen ohjaus Moduuli E (Ei käytössä) LKK kohta 5.3, 6.1, Kaavio Tuotantoprosessit, Kaavio Liittyminen jäseneksi ja laatumittarit
7.5.2 Tuotannon ja palveluiden tuottamisen kelpuutus Moduuli E (Ei käytössä) LKK kohta 4.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.3.2, MO Huolto-ja tarkkailusuunnitelma, vesinäytteet
7.5.3 Tunnistettavuus ja jäljiteltävyys Moduuli E (Ei käytössä) MO Tuotantoprosessit, verkoston tekniset piirustukset, virtaussuunnat jne.
7.5.4 Asiakkaan omaisuus LKK kohta 5.3.1, Kaavio Liittyminen asiakkaaksi, MO Liityminen sopimukset
7.5.5 Tuotteen säilytys LKK kohta 5.2.3, 5.2.4, 6.1 ja laatumittarit
7.6 Seuranta- ja mittauslaitteiden ohjaus LKK kohta 6.1

8. Mittaus, analysointi ja parantaminen Laadunvalvonta
8.1 Yleistä LKK kohta 6. ja laatumittarit
8.2 Seuranta ja mittaus
8.2.1 Asiakastyytyväisyys LKK kohta 5.3.1, asiakaspalautteet, asiakastyytyväisyyskysely ja laatumittari
8.2.2 Sisäinen auditointi LKK kohta 6.5, MO Toiminnan arviointi, auditointiraportit
8.2.3 Prosessien seuranta ja mittaus LKK kohta 6.1,Kaavio tuotantoprosessit ja laatumittarit
8.2.4 Tuotteen seuranta ja mittaus LKK kohta 6.1,Kaavio tuotantoprosessit ja laatumittarit, omavalvonnan tulokset
8.3 Poikkeavan tuotteen ohjaus LKK kohta 6.2 ja reklaamaatioilmoitukset
8.4 Tiedon analysointi LKK kohta 6.4, 6.5, 6.6
8.5.1 Jatkuva parantaminen LKK kohta 6.7, 6.6
8.5.2 Korjaava toimenpide LKK kohta 6.3 ja reklamaatioilmoitukset
8.5.3 Ehkäisevä toimenpide LKK kohta 6.3 ja reklamaatioilmoitukset
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