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1 JOHDANTO 

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää kaikki tehtävät, mitä vesihuoltolaitoksen kuuluu 

kuntaliitoksen aikana tehdä. Kuntaliitoksia tapahtuu koko ajan, ja sen takia tämä työ 

on hyvin ajankohtainen. Kuntaliitosten vaikutusta vesihuoltolaitoksiin ei ole selvitetty 

aikaisemmin ja sen takia Kuopion Vedeltä tuli pyyntö tämän työn tekemiseen. Kunta-

liitoksen aiheuttamat tehtävät on selvitetty haastattelemalla henkilökuntaa jokaisesta 

Kuopion Veden yksiköstä. Työssä on haastateltu sekä työjohtoa että työntekijöitä. 

Näiden keskustelujen avulla on saatu kartoitettua kaikki tehtävät, mitä kuntaliitos ai-

heuttaa vesihuoltolaitokselle. Työselvityksen jälkeen luodaan toimintamalli vesihuolto-

laitosten toiminnasta kuntaliitoksissa kustannuksineen, joka voisi ohjata muitakin ve-

sihuoltolaitoksia kuntaliitosten aikana. Esimerkkinä tässä mallissa käytetään Kuopion 

ja Vehmersalmen kuntaliitosta, joka tapahtui vuonna 2005 sekä vuonna 2010 solmit-

tua Kuopion ja Karttulan välistä kuntaliitosta. Tehtävistä ja niiden aiheuttamista kus-

tannuksista tehdään helposti käytettävissä oleva taulukko, jonka avulla vesihuoltolai-

tokset voivat arvioida kuntaliitoksen aiheuttamia toimintoja ja kustannuksia. Tämä 

malli toimii kuitenkin vain kuntaliitoksissa, jossa pieni kunta liittyy suurempaan kun-

taan, sillä pienemmän kunnan vesihuolto ei ole yleensä sillä tasolla, jolla suurempien 

kuntien vesihuoltolaitosten vaatimukset ovat. Materiaalina insinöörityössä käytetään 

pääosin haastattelujen aikana saatuja tietoja ja vesihuoltoon sekä kuntaliitoksiin liitty-

vää lainsäädäntöä. 
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2 KUNTALIITOKSISTA YLEENSÄ 

 

Kuntaliitoksella tarkoitetaan kuntajakolain (L 29.12.2009/1698 §3) mukaan sitä, kun 

yksi tai useampi kunta liittyy osaksi toista kuntaa tai, että useampi kunta liittyy yhdek-

si kunnaksi vaihtaen samalla nimensä uuteen. Kuntaliitos voi tarkoittaa myös, että 

yksi kunta hajotetaan osiin ja osat siirtyvät muiden kuntien alaisuuteen. Kuntajakolaki 

(L 29.12.2009/1698 §4)  edellyttää, että kuntaliitoksen tekemiselle on pätevä syy, 

joka olla kunnan talouden turvaaminen, jotta se voi jatkossakin tuottaa palveluja 

asukkailleen. Myös palvelujen ja elinolosuhteiden parantaminen, kunnan elinkeinojen 

säilyttäminen ja yhteisen alueen toimivuus ovat kuntaliitoksen tekemistä edistäviä 

syitä.  

 

Näiden syiden takia Suomessa on tehty jo useita kuntaliitoksia. Kuntaliitoksesta saa 

kuntajakolain mukaan (L 29.12.2009/1698 §41) myös valtion antamaa tukea, joka on 

asukasluvusta riippuvaa, useiden miljoonien suuruista tukea, joka maksetaan usean 

vuoden aikana kuntaliitoksen tapahduttua. Tämä tuki oli suurimmillaan vuosien 2008 

ja 2009 aikana tapahtuvien kuntaliitosten aikana. Silloin kuntajakolain (L 

29.12.2009/1698 §41 momentti 3) mukaan korvauksen määrä on 1,8-kertainen, kun 

taas vuosien 2010 ja 2011 alussa se oli 1,4-kertainen normaaliin kuntaliitostukeen 

verrattuna. Vuonna 2009 tehtiinkin eniten kuntaliitoksia koskaan.  

 

2.1 Kunta- ja palvelurakenneuudistus 

 

Vuonna 2005 käynnistetty kunta- ja palvelurakenneuudistus eli Paras-hanke on Val-

tiovarainministeriön (Kunta- ja palvelurakenneuudistus, tavoitteet) kehittämä ja se on 

tehty helpottamaan kuntien liittymistä toisiinsa. Hankkeen tarkoitus on pyrkiä turvaa-

maan palvelujen määrää ja laatua pidemmälle ajalle, jolloin asukkaiden ikääntyminen 

aiheuttaa monelle kunnalle vaikeuksia varsinkin juuri sosiaali- ja terveysalan palvelu-

jen osalta. Tällä hankkeella pyritään edistämään kuntaliitoksia ja samalla takaamaan 

palveluiden hyvä saatavuus koko maassa. Paras-hankkeen avuksi laadittiin uusi kun-

tajakolaki (L 29.12.2009/1698), joka tuli voimaan vuonna 2009.  

 

Paras-hanke on saanut aikaan suuren kuntaliitoksien määrän vuodesta 2005 lähtien. 

Valtiovarainministeriön esitteen (Valtiovarainministeriö 2010, 2) mukaan vuonna 2005 

kuntia oli 452 ja vuoden 2010 alussa niitä oli enää 342. 
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2.2 Kuntaliitoksen hakeminen 

 

Kuntajakolain (L 29.12.2009/1698 §5) mukaan aloitteen kuntaliitoksista tekevät kunti-

en valtuustot itse. Tämä aloite lähetetään ministeriölle, ja sen jälkeen ministeriö mää-

rää kuntaa tekemään kuntajakoselvityksen ja ajankohdan jolloin kunnan on toimitet-

tava se ministeriölle. Kuntaliitoksista päätöksen tekee valtioneuvosto, jonka jälkeen 

voivat kunnat aloittaa kuntaliitoksen vaatimat toimenpiteet. Monia kuntaliitokseen 

kuuluvia tehtäviä pitää tehdä jo ennen liitosta. Tähän kuuluu pääosin sopimusten 

uusimista ja uusien alueiden kartoittamista. Yhdistyvien kuntien kuuluu tehdä kunta-

jakolain (L 29.12.2009/1698 §8) ohjeiden mukainen yhdistymissopimus liittyvien kun-

tien välille, jossa selvitetään uuden kunnan nimi, sen uusi hallintojärjestelmä, kunnan 

palvelutoimintojen ja työntekijöiden yhdistämisestä.  

 

2.3 Kuntaliitoksen jälkeen 

 

Kun kuntaliitos on tapahtunut, kaikkien liittyvien kuntien varat ja velat tulevat kuntaja-

kolain (L 29.12.2009/1698 §36) mukaan yhteisiksi. Näistä asioista voidaan sopia 

erikseen yhdistymissopimuksessa. Kunnat saavat kuntajakolain (L 29.12.2009/1698 

§41) mukaan myös valtion avustusta kuntaliitoksen aikana. Kunnassa on myös oltava 

liitoksen jälkeen yhteinen hallinto. Hallinto kasataan kuntajakolain mukaisesti (L 

29.12.2009/1698 §24). Liittyvän kunnan työntekijöillä on kuntajakolain (L 

29.12.2009/1698 §29) mukaan työlain mukainen suoja vanhaan työpaikkaansa.  

 

Kuntaliitoksen jälkeen kaikkein kunnan palvelujen on oltava samanlaiset kaikille. 

Myös kaikki maksut on tehtävä kuntajakolain (L 29.12.2009/1698 §33 momentti 1) 

mukaan samanlaisiksi kaikille, joiden on tultava voimaan heti kuntaliitoksen alkaessa. 

Myös kuntia koskevat säännöt on oltava kuntajakolain (L 29.12.2009/1698 §33 mo-

mentti 2) mukaan samanlaiset viimeistään vuoden päästä kuntaliitoksesta. 

 

 

2.4 Kuntaliitos ja vesihuolto 

 

Kuntaliitos vaikuttaa vesihuoltoon hyvin merkittävästi, koska se tuo sille paljon lisä-

tehtäviä ja -kustannuksia. 28.5.2009 esitelmän pitänyt Roger Hakalax (2009, 3) kertoi 

Kemiönsaaren kuntaliitoksesta ja sen vesihuollon haasteista. Esitelmän mukaan ve-

sihuoltolaitoksen vastuualue laajenee yleensä paljon suuremmiksi kuin aikaisemmin, 
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mikä suurentaa Hakalaxin (2009, 3) mukaan myös välimatkoja. Yleensä suurempiin 

kuntiin liittyvät alueet ovat hajanaisia, jolloin verkoston ja laitosten huolto tulee ole-

maan hankalampaa. Vesihuoltoalueella olevien asukkaiden ja vesiosuuskuntien mää-

rä kasvaa. Tämä aiheuttaa monenlaisia haasteita vesihuoltolaitokselle. Tämä muutos 

näkyy kaikilla eri puolilla vesihuoltolaitosta. Suurin haaste vesihuoltolaitoksille ovat 

Kemiönsaaren Veden (Hakalax, 2009, 3) mukaan kustannukset, jotka kuuluu saada 

katettua kunnasta saatavilla maksuilla. Kemiönsaarella on myös ongelmana vanhojen 

laitosten suuret velat, jotka siirtyvät uudelle laitokselle. Näiden velkojen kattaminen 

vesihuoltomaksuilla on hankalaa ja se kestää pitkän ajan. 

 

Jokainen yksikkö joutuu tekemään lisää töitä kuntaliitoksen yhteydessä. Kuntaliitosta 

varten joudutaan harkitsemaan uusien työntekijöiden palkkaamista, mikä myös lisä-

kustannuksia. Tämä jää kuitenkin usein tekemättä, sillä tähän ei yleensä ole varattu 

resursseja. Sen takia nykyiset työntekijät joutuvat usein koville. Myöhemmin tässä 

työssä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, millaisia tehtäviä vesihuoltolaitoksen on 

tehtävä kuntaliitoksen yhteydessä, ja samalla tarkastellaan resursseja, jota kuntaliitos 

aiheuttaa myös vesihuoltopuolella.  
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3 KUOPION ALUEEN KUNTALIITOKSET 

 

3.1 Kuopio 

 

Kuopio on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki. Se on perustettu vuonna 1775 ja 

se on pinta-alaltaan 2 320 km2. Kuopion kaupungin keskusta-alue on kokonaan ve-

den ympäröimä. Sitä ympäröi Kallavesi niminen järvi. Näin ollen yli kolmannes Kuo-

pion pinta-alasta on vettä ja noin puolet metsää. Järvimaisemat ovatkin Kuopion suu-

ria valtteja matkailualalla. (Kuopion Kaupunki, 2011, 1) 

 

Niemimäisen muotonsa takia Kuopiossa on useita kaupunginosia hyvin etäällä toisis-

taan. Näitä osia jakaa edelleen Kuopiolle hyvin tavanomainen korkeuserojen vaihtelu, 

joka toisaalta takaa kauniiden vapaa-ajan alueiden olemassaolon.  Kuopiossa asuu 

yhteensä 97 000 asukasta ja sen vaikutusalueelle jää noin 600 000 ihmistä. Kuopio-

laisista noin 90 % asuu Kuopion keskustan läheisyydessä. (Kuopion kaupunki 2011, 

1) 

 

3.2 Kuopion Vesi 

 

Kuopion vesilaitos on aloittanut toimintansa vuonna 1913. Kuopion kaupungin (2011, 

1) mukaan Kuopion Veden liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Kuopion Vedellä 

on yhteensä 75 palkattua työntekijää, jotka työskentelevät eri puolilla Kuopion aluetta. 

Kuopion vesilaitos toimii Itkonniemellä, jossa toimivat myös Kuopion Veden mitta-

riasentajat. Kelloniemessä on taas Kuopion Veden verkoston ja putkikorjaamon tilat. 

Aivan Kuopion keskustassa sijaitsevassa Valtion virastotalossa toimivat Kuopion Ve-

den johtajisto, kartanpiirtäjät, laskutushenkilöstö ja suunnittelijat.  (Kuopion kaupunki 

2011,1.) 

 

Vesijohtoverkostoa Kuopion vedellä on yhteensä 580 kilometriä, jätevesiverkostoa on 

noin 420 ja hulevesiverkostoa noin 260 kilometriä. Tämä määrä putkistoa kattaa 

Kuopion keskusalueen kaupunginosineen sekä Melalahden, Kurkimäen ja nykyisin 

myös Vehmersalmen sekä Karttulan taajama-alueet. uudisrakentamista Kuopion Ve-

dellä on vuosittain noin 10-15 kilometriä. (Kuopion kaupunki 2011,1.) 

 

Vedenottamoita on Kuopion Vedellä käytettävissä yhteensä kuusi. Näistä keskusta-

alueesta huolehtivat Hietasalon ja Jänneniemen vedenottamot. Kuopion keskeisellä 



 12 

kaupunkialueella käytetään vettä noin 17 500 m3/vrk. Keskusta-alueen vedensaannin 

takaamiseksi Kuopion Vedellä on myös kaksi varavedenottamoa. Melalahdessa, 

Vehmersalmella ja Kurkimäessä on myös omat pohjavedenottamonsa, joista Kuopion 

Vesi myös huolehtii. Kuopion jätevedet puhdistetaan pääosin Lehtoniemen jäteve-

denpuhdistamolla. Kurkimäessä. Melalahdessa ja Vehmersalmella on omat jäteve-

denpuhdistamonsa. Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon tyyppi on aktiivilietelaitos, 

kun taas etäällä olevien alueiden jätevedenpuhdistamot ovat biologiskemiallisia bio-

roottorilaitoksia. (Kuopion kaupunki, 2011, 1.) 

 

3.3 Vehmersalmi 

 

Vehmersalmen keskusta sijaitsee noin 50 km:n päässä Kuopion keskustassa. Veh-

mersalmella asuu noin 2 100 ihmistä, ja se on pinta-alaltaan yhteensä noin 600 km2. 

Vehmersalmella on hyvin paljon vapaa-ajan asuntoja, joiden määrän oletetaan kas-

vavan tulevaisuudessa. Vehmersalmen valtteja ovat kaunis ympäristö ja Kuopion 

kaupungin läheisyys. (Kuopion Kaupunki, 2011, 1.) 

 

Vehmersalmella on kaksi omaa vedenottamoa. Sen lisäksi Vehmersalmen alueella 

on yhteensä noin 100 kilometriä vesijohtoputkea, kun taas jätevesiputkea Vehmer-

salmella on vain noin 20 kilometriä. Jätevedet johdetaan vuonna 2004 valmistunee-

seen jätevedenpuhdistamoon. Hulevesijärjestelmä toimii Vehmersalmen keskukses-

sa avo-ojien avulla. Asiakkaita Vehmersalmella on vesihuollon kehittämissuunnitel-

man mukaan noin 1 000 ja liittyneitä kiinteistöjä on noin 300. Vehmersalmen vesi-

huoltoalueen voi nähdä liitteestä 1, joka on kartta, jossa on Vehmersalmen vesihuol-

toverkosto. (Kuopion kaupunki ja Vehmersalmen kunta, 2003, 1-3.) 

 

Ennen kuntaliitosta Vehmersalmen alueella toimi Vehmersalmen kunnan vesihuolto-

laitos. Sen jälkeen Vehmersalmen vesihuoltoalue liitettiin Kuopion Veden alaisuu-

teen. Kuntaliitoksen jälkeen Vehmersalmen asukkaiden määrän on oletettu vähene-

vän, mutta uusien kaavoitusten takia verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrän kuu-

luisi lisääntyä. (Kuopion kaupunki ja Vehmersalmen kunta, 2003, 1-3.) 

 

3.4 Kuopion ja Vehmersalmen kuntaliitos 

 

Vehmersalmi on liittynyt Kuopion kaupunkiin vuonna 2005. Vehmersalmen kunnan-

hallitus teki aloitteen Kuopion kaupungille vuonna 2002. Vuonna 2003 tehtiin tarvitta-

vat selvitykset ja sen jälkeen kuntaliitosta alettiin valmistella. Vehmersalmella haluttiin 
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tehdä kuntaliitos, että pystyttäisiin turvaamaan Vehmersalmen asukkaille hyvä palve-

lun laatu vielä vuosia eteenpäin. Tämä on hyvin yleinen syy liittyä suurempaan kun-

taan. (Kuopion kaupunki ja Vehmersalmen kunta, 2003, 1-2.) 

 

 

 

 

Kuvasta 1 nähdään kuinka Vehmersalmi on liitoksissa maantieteellisesti Kuopion 

kunnan alueeseen. Kunnilla on yhteinen raja, jonka takia kuntaliitos on muuten yksin-

kertainen, koska kunnan alue ei hajaudu useaan eri alueeseen. Kuitenkin vesistöt 

rajaavat alueita niin, että matkaa Kuopiosta Vehmersalmelle tulee 50 km. 

 

Kuopion kaupunki antoi kaikille Vehmersalmen vakituisille työntekijöille viiden vuoden 

työpaikkaturvan ja Vehmersalmen vesilaitos siirtyi välittömästi 1.1.2005 Kuopion vesi-

laitoksen alaisuuteen. (Kuopion kaupunki ja Vehmersalmen kunta, 2003, 2.) Liitok-

sesta lähtien Kuopion Vesi on ollut vastuussa Myös Vehmersalmen vesihuollosta.  

 

 

3.5 Karttula 

 

Karttula on 3 500 ihmisen asuttama kunta ja se on pinta-alaltaan noin 589 km2. Kart-

tula on hyvin samanlainen kunta kuin Vehmersalmi oli, sillä molemmissa asuu hyvin 

vähän väkeä suurella pinta-alalla. Kunnan alueella ikärakenne on iäkäs ja pääosa 

asunnoista on vapaa-ajan asuntoja. Kuitenkin kuntaliitos tulee todennäköisesti lisää-

KUOPIO KARTTULA 

VEHMERSALMI 

KUVA1. Kuva Kuopion, Vehmersalmen ja Karttulan kunnista. 
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mään uusien, vakituisten asukkaiden määrää, kun tiedetään, että palvelujen taso ja 

laatu tulee pysymään paikallaan kuntaliitoksen yhteydessä. (Karttulan kunta, 1) 

 

Karttulassa on kuusi vedenottamoa ja yksi jätevedenpuhdistamo. Karttulan alue on 

jakautunut useampaan erilliseen kyläkeskittymään, joka lisää etenkin vesijohtover-

koston pituutta. Karttulan alueella toimii myös yksi suuri vesiosuuskunta. Vesijohtoa 

Karttulan alueella on yhteensä noin 100 kilometriä ja noin 50 kilometriä jätevesiver-

kostoa. (Dromberg 30.3.2011) Vesijohtoverkoston piirissä olevia asiakkaita Karttulan 

kunnan alueella on noin 2 200 ja vasijohtoon liittyneitä kiinteistöjä on noin 500. (Kuo-

pion seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, 2003, 2) Liitteenä 2 on 

kartta Karttulan kunnan vesihuoltoverkoston keskusta-alueesta. Karttulan muista alu-

eista ei ole tarkempaa karttaa, koska Karttulan alueen karttojen sähköinen mallinta-

minen on vielä kesken. Liitteestä 3 voidaan nähdä etäältä Karttulan kolmen kunta-

keskittymän sijainnit toisistaan. 

 

3.6 Kuopion ja Karttulan kuntaliitos 

 

Karttulan liittyminen Kuopion kaupunkiin on hyvin samanlainen liitos kuin Vehmer-

salmen liittyminen Kuopioon. Kuntaliitossopimukset sekä Vehmersalmen (Kuopion 

kaupunki ja Vehmersalmen kunta, 2003) että Karttulan (Kuopion kaupunki ja Karttu-

lan kunta 1) kanssa olivat hyvin samanlaiset. Myöhemmin mainitut vesihuoltolaitok-

selle tulevat tehtävät kuntaliitoksen aikana olivat hyvin samanlaisia molemmissa kun-

taliitoksissa. Myös Karttulan kunnanhallituksen mielestä kuntaliitos oli ajankohtainen 

ja tarpeellinen, koska pyritään turvaamaan kaikki palvelut Karttulan asukkaille vuosik-

si eteenpäin. Samalla toivotaan, että palvelujen keskittämisen avulla saataisiin kus-

tannuksia pienemmiksi sillä pienillä kunnilla ei ole useinkaan varaa ylläpitää toivottua 

tasoa kaikissa palveluissa. 

 

Karttula liittyi osaksi Kuopion kaupunkia 1.1.2011. Kuntaliitoksen yhteydessä uusi 

kunta sai tukea liitokseen yhteensä 4,48 miljoonaa euroa. Tämä summa on päätetty 

kohdentaa kuntaliitossopimuksen (Kuopion kaupunki ja Karttulan kunta, 6) mukaan 

pääosin Karttulan alueen kehittämiseen.  

 

Karttulan kunta on maantieteellisesti Kuopion vieruskunta kuten Vehmersalmikin. 

Kuvasta 1 voi nähdä, miten uusien kuntien rajat ovat keskenään yhtenevät. Karttulan 

alueelle pääsy on kuitenkin hankalaa sillä vesistöt rajaavat Kuopion keskustan täysin 

muista kunnista. 
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4 VESIHUOLTOLAITOKSEN TEHTÄVÄT JA NIISTÄ AIHEUTUVAT KUSTAN-

NUKSET ENNEN KUNTALIITOSTA 

 

Kun kuntaliitossopimus on tehty, pyritään vesihuoltolaitoksella työt aloittamaan jo 

ennen kuntaliitoksen toteutumista. Tämä helpottaa kuntaliitoksen aikana tapahtuvaa 

muutosta, ja liitosvaiheessa kannattaisi olla mahdollisimman hyvin selvillä siitä, mitä 

tehtäviä liittyvän kunnan alueella on tehtävä ensimmäisenä. Joidenkin vesihuoltolai-

toksen yksiköiden suurimmat työtehtävät sijoittuvat liittymistä edeltävään ajanjaksoon 

ja joillakin taas tehtävät alkavat vasta kuntaliitoksen jälkeen.  

 

Kuntaliitokseen liittyviä tehtäviä pitäisi pystyä tekemään mahdollisimman paljon etu-

käteen, jolloin niitä ei tarvitse tehdä välittömästi kuntaliitoksen jälkeen. Se vähentää 

kuntaliitoksen aiheuttamaan painetta ja helpottaa siten työntekoa. Jos työt saadaan 

aloitettua mahdollisimman aikaisin, ei kuntaliitoksen aiheuttama taakka ole niin suuri. 

 

Tässä osiossa tarkastellaan niitä tehtäviä, jotka kuuluisi tehdä ennen kuntaliitosta. 

Esimerkkinä käytetään Kuopion ja Vehmersalmen sekä Kuopion ja Karttulan kuntalii-

toksia. Nämä tiedot on pääosin saatu kerättyä haastattelemalla Kuopion Veden työn-

tekijöitä. Jokaiselta yksiköltä on pyritty saamaan selville vesihuoltolaitokselle tulevat 

ylimääräiset tehtävät ja niiden määrä. Myös tallennettua tietoa on käytetty näiden 

tietojen kasaamiseen. 

 

4.1 Verkostoyksikkö 

 

Verkostoyksikön kuuluu tietää yhdistymässä olevan kunnan verkoston määrä ja laatu 

ennen kuin kuntaliitos tapahtuu, sillä heti kuntaliitoksen tapahduttua ovat päivystävät 

henkilöt vastuussa uudesta alueesta. Ongelmien sattuessa on putkistojen ja venttiili-

en sijainnit oltava selvillä. Muuten esimerkiksi putkirikon aiheuttamat vahingot tulevat 

kasvamaan nopeasti.  

 

Uuden kunnan alueen putkitietojen selvittäminen aloitetaan etsimällä ensin verkos-

tosta tehtyjä karttoja ja piirroksia. Nämä ovat hyvä apu, kun aloitetaan uuden verkos-

ton siirtäminen sähköiseen muotoon. Vehmersalmen tai Karttulan alueilla ei sähköistä 

mallinnusta ole koskaan tehty ennen kuntaliitosta. Valmiina olevia karttoja ei ole päi-

vitetty vuosiin, joten ne eivät ne anna kovinkaan hyvää kuvaa verkostosta. Näiden 

vanhojen karttatietojen tutkimiseen käytetty aika- ja kustannusarvio on tehty taulu-
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kossa 1 kohdassa ”Tutustuminen olemassa oleviin karttoihin”. (Dromberg, 

13.2.2011.) 

 

Myös vanhojen työntekijöiden tiedot verkostosta ovat tärkeää pohjatietoa. He osaavat 

käyttää verkostoa ja tietävät helpoimmat sulkukohdat. He myös tuntevat alueella ole-

via asukkaita. Useissa kunnissa putkien koot ja niiden sijainti ovat parhaiten vanhojen 

työntekijöiden tiedossa, koska sitä ei ole yleensä tallennettu sähköiseen muotoon tai 

paperiselle kartalle. Tämä johtuu usein siitä, että kunnalla ei joko ole ollut tarpeeksi 

resursseja tai sitten vanhojen työtekijöiden haluttomuudesta lähteä tallentamaan tie-

toja tietokoneohjelmiin. (Paldanius, 10.1.2011.) 

 

Kuopion Vesi on selvittänyt liittyvän kunnan verkoston kuntoa antamalla vähintään 

yhden työntekijän tarkastella verkoston kuntoa etukäteen kunnan uudella alueella. 

Tarkoituksena on saada tarkka käsitys siitä, millaisessa kunnossa verkosto on tällä 

hetkellä ja samalla pyrkiä selvittämään sen sijaintia. Työntekijän tehtävänä on kiertää 

liittyvän kunnan aluetta ja selvittää, mihin putket on sijoitettu ja millaisia ongelmia 

alueella olevassa verkostossa on silmämääräisesti. Tämä selvitys kestää yleensä 

useita kuukausia. Kuopioon liittyvien kuntien piirustukset ja kartat ovat olleet aina 

melko heikkoja jolloin tämä on ollut paras tapa selvittää verkoston oikeaa kuntoa. 

(Korhonen, 10.1.2011.) 

 

Yhden työntekijän irrottaminen toiseen työhön on aina haaste verkostoyksikölle, kos-

ka yhden henkilön irrottaminen vähentää kapasiteettia tehdä muita projekteja. Ver-

koston kartoitustyö on kuitenkin hyvin tärkeä sillä ilman venttiilien ja kaivojen sijainti-

tietojen selvitystä ei päivystävällä työntekijällä ole mahdollisuutta löytää oikeaa paik-

kaa ongelmien sattuessa. Tällaisia ongelmia voivat olla mm. vesijohtovuodot. Verkos-

ton kartoittamisen perusteella voidaan myöhemmin tehdä alustavat suunnitelmat ver-

koston saneeraukselle. Sekä Vehmersalmelle että Karttulaan tehdyissä esiselvityk-

sissä on tullut esille monia sellaisia verkoston osia, jotka tarvitsevat pikaista paran-

nusta. Näitä kustannuksia verkoston paikan ja sen kunnon tutkimisesta on arvioitu 

taulukossa 1 kohdassa ”tutustuminen verkoston laatuun”. 

 

Yhden työntekijän tietojen varassa oleminen on hyvin riskialtista. Jos työntekijä sai-

rastuu tai joutuu jonkin toisen syyn takia jäämään pois töistä, ovat kaikki kerätyt tiedot 

menneet hukkaan. Tämän takia liittyvän kunnan alueella kannattaisi käydä useam-

man kuin yhden työntekijän, jotta tietoa verkostosta on useammalla kuin yhdellä hen-

kilöllä. Kuopion vedellä onkin ollut tapana käyttää koko verkostoyksikön henkilökun-

taa uuden kunnan osan alueella ennen kuntaliitosta. Tämän vierailun avulla jokaisella 
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henkilökunnan jäsenellä on edes pieni käsitys verkostosta ennen kuin se on Kuopion 

Veden vastuualuetta. Silloin jokaisen päivystäjän on yksinkertaisempaa hahmottaa 

uuden alueen toimintaa. Tämän vierailun kustannukset näkyvät taulukossa 1 kohdas-

sa ”uuteen alueeseen tutustuminen”. Uudella alueella olevan verkoston laatu ei vält-

tämättä vastaa Kuopion Veden omia kriteerejä. Myös verkoston hoitoa on pyritty sel-

vittämään haastattelemalla vanhoja työntekijöitä. Silloin saadaan usein selville ver-

koston ongelmakohdat, joihin on yleensä puututtava ensimmäisenä.  

 

Jo ennen kuntaliitosta kunnan uuteen osaan on tehtävä sijoituksia. Suurempia inves-

tointeja ei tietenkään voida vielä budjetoida, mutta monta pientä sijoitusta alueelle 

voidaan jo tehdä kuten henkilökunnan palkat. Palkkoja ei tarvitse sijoittaa tiettyyn 

kohteeseen, jolloin työntekijät voivat tehdä joitakin töitä uudelle alueelle jo ennen kun-

taliitosta. Suurin osa kuntaliitokseen liittyvistä töistä pyritään tekemään muun työn 

ohessa, jolloin lisäkustannukset olisivat mahdollisimman pienet. Tällainen toimintata-

pa vaatii paljon aikaa, että kaikki työt saadaan tehtyä loppuun.  

 

Esimerkiksi verkostoyksikön työntekijän siirtäminen osittain uuden kunnan osan alu-

eelle tarkastelemaan verkoston kuntoa on jo melko suuri investointi. Ja koska lisä-

työntekijöitä ei yleensä palkata tätä tehtävää varten, on se myös pois verkostoyksikön 

työvoimasta. (Oksanen, 10.1.2011.) 

 

Kun Vehmersalmi yhdistyi Kuopioon, Kuopion Vesi teki verkoston sähköiset verkos-

tokartat Vehmersalmen alueesta vasta kuntaliitoksen jälkeen. Kuitenkin Karttulan 

kuntaliitoksen aikaan se aloitettiin jo ennen kuntaliitosta. Tämä mallintaminen kannat-

taisi aloittaa hyvissä ajoin sillä se tulee kestämään useita kuukausia. Sähköisiä kart-

toja on helppo käyttää ongelmatilanteiden kuten esimerkiksi putkivuodon aikana. 

(Oksanen, 10.1.2011.) 

 

Jos verkoston kartoitukset aloitettaisiin tarpeeksi aikaisessa ajankohdassa, toisivat ne 

myös todella suuren investoinnin jo ennen kuntaliitosta. Uuden alueen kartoittaminen 

on tärkeää ja sen takia sen kuuluisikin alkaa jo hyvissä ajoin. Yleensä tehtävään jou-

dutaan palkkaamaan mittausyritys, joka tekee tämän kartoituksen. Tämä on kuitenkin 

välttämätön kustannus ja yleensä näin laajaan kartoitukseen ei vesihuoltolaitoksella 

ole omaa henkilökuntaa. (Kuosmanen, 7.2.2011a.) 

 

Taulukossa 1 on laskettu Kuopion Veden verkostoyksikölle aiheutuvat kustannukset 

ennen kuntaliitoksen toteutumista. Taulukossa on eroteltu kokonaiskustannukset ja 

kustannukset verkostokilometriä kohti. Tämä on toimintamalli, jossa on otettu huomi-
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oon Kuopion Vedeltä haastatteluissa saadut aika-arviot. Mallissa pohjana on käytetty 

Vehmersalmen kokemuksia. Koska palkat vaihtelevat työmiestenkin kesken, taulukon 

palkat on haettu Taloussanomien (2008, 1) julkaisusta, jossa on laskettu keskimää-

räiset arviot kunta-alan palkoista. Koska palkat eivät ole ainoa meno, joka työnanta-

jalle tulee työntekijöistä, on loppukustannukset kerrottu vielä 1,5:llä että päästäisiin 

lähemmäs todellisia kustannuksia. 

 

TAULUKKO 1 Verkostoyksikön tehtävät ennen kuntaliitosta ja aika- sekä kustannus-

arvio. Kustannukset on laskettu Vehmersalmen ja Kuopion kuntaliitoksen kokemus-

ten perusteella. 

Verkostoyksikkö    

Tehtävä Aika Kustannukset 
Kustannukset/ 
verkostokm 

Tutustuminen valmi-
ina oleviin karttoihin 

 
Arvioitu aika jokaiselta 
työntekijältä noin 1 vrk 
(10 työntekijää ja 2 
mestaria)* 1 534,50 ! 12,79 ! 

Tutustuminen uuteen 
alueeseen 

Kaikki työntekijät yh-
den vuorokauden 
ajan. (10 työntekijää 
ja 2 mestaria)* 1 534,50 ! 12,79 ! 

Tutustuminen 
verkoston laatuun 

Yksi työntekijä puolen 
vuoden ajan.* 14 358,00 ! 119,65 ! 

Yhteensä   26 140,50 ! 217,84 ! 
* Putkiasentajan palkka 2393 !/kk, putkimestarin palkka 3376 !/kk (Taloussanomat, 

2008, 1) 
 

4.2 Kartoitus 

 

Kuopion Vesi käytti Vehmersalmen kartoitukseen omaan henkilöstöönsä kuuluvaa 

mittamiestä, joka selvitti putkiverkoston reitin koko alueelta ja mittasi niiden korkeu-

den merenpinnasta. Mittaus kesti useita kuukausia, koska sitä ei pystytä tekemään 

talvisaikaan, sillä kaivojen kannet ovat silloin hangen alla. Tämän työn kustannusar-

vio on laskettu taulukossa 2 kohdassa ”mittaukset uudella alueella”. Kuopiossa kai-

kista putkista ja kaivoista olevat koordinaatit on siirretty yhtiön verkossa toimivaan 

karttaohjelmaan. Silloin kaikista kaivoista ja venttiileistä on olemassa tarkat tiedot ja 

ne ovat kaikkien käytettävissä nopeasti. (Oksanen, 10.1.2011.) 
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Tämä helpottaa sekä suunnittelijoita että putkimiehiä. Uusien linjojen ja liittymien 

suunnittelu helpottuu paljon, kun kartoista näkee todellisen tilanteen. Putkimiesten on 

taas yksinkertaisempi paikantaa kaivojen paikka, kun kartat ovat ajan tasalla. Usein 

oikean venttiilin paikantaminen useiden joukosta on tärkeää. Varsinkin, jos jotain on-

gelmia ilmenee. Silloin oikean venttiilin löytäminen nopeasti on hyvin tärkeää. (Oksa-

nen, 1.10.2011.) 

 

Kun Kuopio liittyi Karttulaan, on käytössä ollut palkattu mittaustoimisto, joka on tehnyt 

kartoitukset uudelle alueelle. Kuopion Vedelle on palkattu myös uusi suunnitteluavus-

taja kuntaliitoksen ajaksi, joka tulee kirjaamaan kaikki mittaustoimistolta saadut tiedot 

tietokantaan ja siten saadaan käyttöön samanlainen sähköinen tietokanta kuin Kuo-

pion alueeltakin on. (Dromberg, 13.1.2011.) 

 

Karttatietojen vieminen tietokantaan ei ole yksinkertainen tapahtuma. Kuopion Vesi 

aloitti Vehmersalmen kartoituksen mittamiehen avulla vasta kuntaliitoksen jälkeen. 

Mittamiehellä kesti useita kuukausia saada kartoitettua koko verkosto. Sen jälkeen 

karttatiedot on siirrettävä vielä tietokantaan. Tämä tapahtuu käsin, jolloin siihen uh-

rautuu paljon aikaa. (Dromberg, 13.1.2011.) 

 

Koska Vehmersalmen karttatietojen lisääminen tietokantaan tehtiin muun työn ohella, 

kesti useita vuosia ennen kuin kaikki tiedot olivat valmiina. Tänä aikana näitä tietoja 

tarvitsevilla henkilöillä ei ollut täydellistä materiaalia, jota käyttää tarvittaessa. Onnek-

si Vehmersalmella olleella työntekijällä oli oma työpaikkansa muutaman vuoden ajan. 

Silloin hänen tietonsa auttoivat kartoituksessa kestäneen ajan. Tämän tietomallinnuk-

sen kustannuksia on arvioitu taulukossa 2 kohdassa ”karttatietojen vienti karttaohjel-

maan”.  (Dromberg, 13.1.2011.) 

 

Karttulan kuntaliitoksen aikaan kaivojen kartoittaminen kyllä aloitettiin aikaisemmin, 

mutta ei kuitenkaan tarpeeksi aikaisin. Palkattu apu tulee tekemään karttatietojen 

siirron noin vuoden aikana, mutta tietojen saamisessa tulee kestämään pitkän aikaa. 

Kuntaliitokset tapahtuvat usein vuodenvaihteessa, jolloin mittausten tekeminen ulko-

na on hankalampaa kuin kesällä. Sen takia mittaukset viivästyvät. (Dromberg, 

13.1.2011.) 

 

Mittausten kuuluisi alkaa jopa kaksi vuotta ennen kuntaliitosta. Silloin mittaukset olisi-

vat valmiit kuntaliitoksen tapahtuessa. Myös tiedon vienti tietokantaan päästäisiin 

silloin aloittamaan noin vuotta ennen kuntaliitosta. Tämä tarkoittaisi sitä, että karttojen 

pitäisi olla pääosin valmiit, kun kuntaliitos toteutuu. (Dromberg, 13.1.2011.) Taulukos-



 20 

sa 2 on esitetty tällaiselle kartoitukselle ja sen mallintamiselle ajoitus- ja kustannusar-

vio. Tässä mallissa on esitetty, että kartoittaminen aloitettaisiin jo hyvissä ajoin ennen 

kuntaliitosta vaikka Vehmersalmelle tehdyt mittaukset aloitettiin vasta kuntaliitoksen 

jälkeen. Kuitenkin henkilökunnan toive olisi, että mittaukset alueella voitaisiin aloittaa 

jo hyvissä ajoin, että tieto olisi kuntaliitoksen aikaan käytettävissä. Kyseiset palkka-

laskelmat on tehty Taloussanomien (2008, 1) kunta-alan palkkojen keskiarvojen pe-

rusteella. Koska palkat eivät ole ainoa meno, joka työnantajalle tulee työntekijöistä, 

on loppukustannukset kerrottu vielä 1,5:llä että päästäisiin lähemmäs todellisia kus-

tannuksia. 

 

 

TAULUKKO 2 Kartoitusyksikön tehtävät ennen kuntaliitosta kustannusarvioineen. 

Kustannukset on laskettu Vehmersalmen ja Kuopion kuntaliitoksen toteutuneiden 

työmäärien perusteella. 

Kartoitus    

Tehtävä Aika Kustannukset 
Kustannukset/ 
verkostokm 

Mittaukset uudella 
alueella 

Mittausteknikko vuo-
den ajan. 33 324,00 ! 277,70 ! 

Karttatietojen vienti 
karttaohjelmaan 

Kolmen vuoden ajan 
muun työn ohessa.** 25 680,00 ! 214,00 ! 

Yhteensä   88 506,00 ! 737,55 ! 
* Mittausteknikon palkka 2777 !/kk (Taloussanomat, 2008, 1) 

** Kartoittajan palkka 2140 !/kk (Taloussanomat, 2008, 1) 

 

Valmiit kartat tietojärjestelmässä olisivat suureksi avuksi. Olemassa olevat kartat ovat 

yleensä vanhoja ja päivittämättömiä. Ne eivät hädän tulle välttämättä auta päivystä-

mässä olevaa henkilöä. Ongelmiin pitäisi kuitenkin pystyä keksimään nopeat ratkai-

sut, sillä esimerkiksi putkirikon aiheuttamien vahinkojen määrä kasvaa hetki hetkeltä. 

(Dromberg, 13.1.2011.) 

 

4.3 Sopimukset 

 

Suurin osa sopimusten teosta tapahtuu ennen kuntaliitosta. Tässä vaiheessa hallin-

toyksikössä on paljon tekemistä ja he ovat hyvin suuressa roolissa ennen kuntaliitos-

ta. Ensin on saatava paljon tietoja vesilaitokseen liittyvistä asiakkaista vanhalta vesi-
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huoltolaitokselta kuten esimerkiksi liittymä- ja käyttöpaikkatietoja. Nämä tiedot siirre-

tään ensimmäisenä Kuopion Veden omaan asiakastietojärjestelmäänsä. (Rautanen, 

13.1.2011.) 

 

Vehmersalmen ja Karttulan kohdalla asiakastietoja ei ole pidetty asiakastietojärjes-

telmässä vaan taulukkona, joka lisää työn määrää, kun tietoja siirretään Kuopion Ve-

den asiakastietojärjestelmään. Monissa pienissä kunnissa ei ole varaa hankkia ja 

pitää yllä asiakastietojärjestelmiä, joiden avulla laskutus ja tietojen siirto olisi yksinker-

taisempaa. Silloin käytössä ovat paljon yksinkertaisemmat menetelmät kuten tauluk-

ko-ohjelmat, jotka toimivat hyvin, jos asiakkaita on vähän. Silloin tiedon siirto vain 

vaikeutuu. Tietojen siirtämiseen käytetty aika ja kustannukset on otettu taulukossa 3 

huomioon kohdassa ”asiakastietojen lisääminen tietokantaan” (Rautanen, 13.1.2011.) 

 

Seuraavaksi Kuopion Veden tehtävänä on tiedottaa ihmisiä tulevasta kuntaliitoksesta 

ja sen vaikutuksista vesihuollon kannalta. Uuden kunnan osan asukkaiden pitää tie-

dostaa se, että myös uusi vesilaitos alkaa toimia uudella alueella. Ensimmäinen tie-

dote koskee vesimittareiden lukua ja sen ajankohtaa. Seuraavaksi asiakkaita tiedote-

taan uusista sopimuksista ja viimeisessä kirjeessä lähetetään vielä sopimukset. (Rau-

tanen, 13.1.2011.) 

 

Uusien asiakkaiden kanssa kuuluu tehdä uusi sopimus; liittymis- ja käyttösopimus. 

Näiden sopimusten mukana on ollut tapana lähettää tiedotteita, jossa kerrotaan uu-

destaan kuntaliitoksen vaikutuksista veden kuluttajaan, uusista hinnoista, sopimus- ja 

toimitusehdoista sekä Kuopion Veden toiminnasta.  Sopimuksessa ilmoitetaan myös, 

milloin sopimus on palautettava allekirjoitettuna, jos kyseinen kiinteistö haluaa jatkaa 

vesihuollon piirissä. Näiden tiedotteiden ja sopimusten lähettämisestä aiheutuvat ku-

lut on otettu huomioon taulukon 3 kohdassa ”uusien sopimusten tekeminen”. (Rauta-

nen, 13.1.2011.) 

 

Myös vesiosuuskuntien kanssa tehdään omat sopimuksensa. Vesiosuuskuntien alu-

eella on yleensä useampia vesimittareita, joista tehdään yhteissopimus. Vesiosuus-

kuntien sopimus eroaa juuri näiltä osin yksittäisen kiinteistön sopimuksesta. Siinä 

kerrotaan myös vesiosuuskunnan velvollisuuksista vesihuoltolaitosta ja osuuskunnan 

alueella olevia kiinteistöjä kohtaan. Vesiosuuskuntien kanssa tehtyjen sopimusten 

kustannus- ja aika-arvio ovat huomioitu taulukossa 3 kohdassa ”Sopimukset ve-

siosuuskuntien kanssa”. Uusien sopimusten teossa kestää useita kuukausia, koska 

sopimuksia tehdään usein muun työn ohessa. Kaikki sopimukset on kuitenkin saata-
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va valmiiksi ja lähetettyä ennen kuntaliitoksen käynnistymistä. Kun sopimukset palau-

tuvat, liitetään kiinteistöt Kuopion Veden asiakkaiksi. (Rautanen, 13.1.2011.) 

 

Sekä Vehmersalmen että Karttulan alueelta on tullut yhteensä noin 750 uutta kiinteis-

töä, jotka ovat tehneet sopimuksen Kuopion Veden kanssa. Näin suuren asiakas-

määrän kirjaaminen kerralla vie kuukausia. Asiakkaiden kirjaaminen ja heidän infor-

moiminen on hyvä aloittaa viimeistään puoli vuotta ennen kuntaliitosta, kun kyseessä 

on noin 500 liittyvän kiinteistön kunta. (Rautanen, 13.1.2011.)  

 

Taulukossa 3 näkyy, millaiset kustannukset tällainen asiakkaiden kirjaaminen, infor-

moiminen ja sopimusten tekeminen aiheuttaa. Koska tämä työ tehdään muun työn 

ohessa, ovat nämä vain arvioita todellisista kustannuksista. Työntekijöiden palkat on 

laskettu Taloussanomien kunta-alojen palkkojen keskiarvojen perusteella. (2008, 1) 

Koska palkat eivät ole ainoa meno, joka työnantajalle tulee työntekijöistä, on loppu-

kustannukset kerrottu vielä 1,5:llä että päästäisiin lähemmäs todellisia kustannuksia. 

 

TAULUKKO 3 Laskutusyksikön tehtävät ennen kuntaliitosta kustannusarvioineen. 

Kustannukset on laskettu Vehmersalmen ja Kuopion kuntaliitoksen kokemusten pe-

rusteella. 

Hallinto    

Tehtävä Aika Kustannukset 
Kustannukset/ 
liittyjä 

Asiakastietojen li-
sääminen tietokan-
taan 

Kaksi työntekijää 
muun työn ohessa 
puolen vuoden ajan* 10 422,00 ! 34,74 ! 

Uusien sopimusten 
tekeminen 

Kaksi työntekijää 
muun työn ohessa 
puolen vuoden ajan* 10 422,00 ! 34,74 ! 

Sopimukset ve-
siosuuskuntien kans-
sa 

Insinööri yhden kuu-
kauden ajan muun 
työn ohessa* 1 083,67 ! 3,61 ! 

Yhteensä   32 891,50 ! 109,64 ! 
* Asiakaspalveluvirkailijan palkka 1960 !/kk, insinöörin palkka 3251 !/kk (Taloussa-

nomat, 2008, 1) 

 

Uudet asiakkaat laitetaan hallinto kokonaan omaksi alueekseen. Silloin ne eivät vain 

häviä vanhan massan joukkoon. (Savolainen ja Pitkänen, 13.1.2011). Laskutushinnat 

yhdenmukaistetaan Kuopion kaupungin asukkaiden hintoihin sillä kuntajakolaissa (L 
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29.12.2009/1698 §33 momentti 1) ilmoitetaan, että kunnan jokaisessa osassa on 

oltava samat maksut.  

 

4.4 Mittariyksikkö 

 

Mittariyksikön työ on pitkäaikainen ja suuri jo ennen kuntaliitosta. He joutuvat ole-

maan tekemisissä jokaisen Kuopion Veden kanssa sopimuksen tehneen kiinteistön 

kanssa. Tämä kaikki pitää suorittaa ennen kuntaliitosta. Sen jälkeen tiedot kiinteis-

töistä ja niiden mittareista kuuluisi olla Kuopion Veden tietokannassa. (Väisänen 

26.1.2011.) 

 

Mittausyksikön työ alkaa jo kaksi vuotta ennen kuntaliitosta. Työt aloitetaan samaan 

tapaan kuin verkostopuolellakin, eli tarkastelemalla tämänhetkistä kuntoa paikanpääl-

lä. Ensin odotetaan, että kiinteistö on tehnyt Kuopion Veden kanssa sopimuksen ve-

sihuollosta. Sen jälkeen näiden kiinteistöjen mittarit on tarkastettava, niistä on otetta-

va kuva ja tehtävä tarvittavat muistiinpanot. (Väisänen 26.1.2011.) 

 

Jokaisesta sopimuksen tehneestä kiinteistöstä on täytettävä lomake, jossa näkyy 

vesimittarin malli ja koko, siitä otetun kuvan numero ja kiinteistön yhteystiedot. Lisäksi 

jokaisesta mittarista otetaan mittarilukema ylös. Tätä tarvitaan myöhemmin laskutusta 

ja uuden kiinteistön kulutuksen arviointia varten. Seuraava lukema otetaan ylös vuo-

denvaihteessa, kun kuntaliitos tapahtuu. Silloin näiden lukemien erotuksesta saadaan 

selville, millainen kulutus kiinteistöllä suurin piirtein on. Silloin arviolaskujen tekemi-

nen on yksinkertaisempaa. Sen jälkeen tämä osa laskutetaan kiinteistön omistajalta 

ja sen jälkeen uudet arviolaskut lähtevät toimimaan niin kuin muutenkin Kuopion alu-

eella. (Väisänen 26.1.2011.) 

 

Jokaisesta mittarista piirretään myös kuva tähän lomakkeeseen, joka ilmoittaa mitta-

rin ja venttiilin sekä kaivon paikan kiinteistössä. Kuva on suurin piirtein piirretty. Nämä 

kuvat auttavat myöhemmin, jos näitä tietoja tarvitaan nopeasti esimerkiksi vuotojen 

sattuessa. Kopiot näistä tiedoista lähtevät kartoitusyksikköön ja verkostoyksikköön. 

(Väisänen 26.1.2011.) 

 

Nämä tiedot tullaan myös liittämään tietokoneohjelmaan. Silloin nämä tiedot ovat 

useamman kuin yhden henkilön käytössä. Osoitteen tai henkilön hakeminen tieto-

kannasta on myös yksinkertaisempaa kuin papereista. Tämä on hidas prosessi, sillä 

kuten laskutuksenkin kanssa, on myös tämä tehtävä käsin. Kuitenkin tietokoneohjel-
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mien käyttö on yksinkertaista ja sen avulla tietojen löytäminen on varmaa ja nopeaa. 

(Väisänen 26.1.2011.) 

 

Näiden tietojen kerääminen on hidasta sillä jokaiseen asuntoon on päästävä sisälle 

tarkistamaan mittari. Kuopion Vedellä tämä on vienyt noin kaksi vuotta, sillä työtä on 

pystytty tekemään vain muun työn ohessa ja vain keväisin ja kesällä. Koska jokai-

seen kiinteistöön on päästävä sisälle, on jokaisen kiinteistön omistajan kanssa pyrit-

tävä sopimaan tapaamisaika, jolloin mittarin saa käydä tarkastamassa. Joidenkin 

kiinteistön omistajien tapaaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä monet lähikuntien asun-

not ovat vapaa-ajan asuntoja. (Väisänen 26.1.2011.) Taulukossa 4 selvitetään näiden 

kartoitusten aiheuttamat kustannukset vesilaitokselle ennen kuntaliitosta. Työntekijöi-

den palkat on laskettu Taloussanomien kunta-alojen palkkojen keskiarvojen perus-

teella. (2008, 1) Koska palkat eivät ole ainoa meno, joka työnantajalle tulee työnteki-

jöistä, on loppukustannukset kerrottu vielä 1,5:llä että päästäisiin lähemmäs todellisia 

kustannuksia. 

 

 

TAULUKKO 4 Mittariyksikön tehtävät ennen kuntaliitosta kustannusarvioineen. Kus-

tannukset on laskettu Vehmersalmen ja Kuopion kuntaliitoksen kokemusten perus-

teella. 

Mittausyksikkö    

Tehtävä Aika Kustannukset 
Kustannukset/ 
liittyjä 

Alueeseen tutustumi-
nen 

Viisi työntekijää ja 
päällikkö yhden päi-
vän ajan* 755,30 ! 2,52 ! 

Mittarien lukeman 
tarkastaminen ja tie-
tojen kirjoittaminen 
lomakkeelle 

Kaksi työntekijää 
kahden vuoden ajan 
muun työn ohella* 28 716,00 ! 95,72 ! 

Lomakkeen tietojen 
siirtäminen tietoko-
neohjelmaan 

Yksi työntekijä puolen 
vuoden ajan* 14 358,00 ! 47,86 ! 

Yhteensä   65 743,95 ! 219,15 ! 
* Putkiasentajan palkka 2393 !/kk teknisen päällikön palkka 4131 !/kk (Taloussano-

mat, 2008, 1) 
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4.5 Vesilaitosyksikkö 

 

Vesilaitoksella on suuri vastuu kuntaliitoksen jälkeen, koska sen alaisuuteen siirtyy 

kuntaliitoshetkellä yleensä useita vedenottamoita ja vedenpuhdistamoja. Nämä lai-

tokset ja puhdistamot ovat pitkän matkan päässä ja sielläkin ne ovat vaikeakulkuisilla 

teillä ja ne lisäävät siten vesilaitoksen työmäärää. (Lehtola, 31.1.2011.) 

 

Vesilaitoksen osalta on hyvin vähän tehtävää ennen kuin kuntaliitos on tapahtunut, 

sillä suuria investointeja kuten vesilaitoksen uutta automaatiota ei pystytä tekemään 

ennen kuntaliitosta. Kuopion Vedellä jokaista kauempana olevaa laitosta tarkkaillaan 

joka hetki valvomosta. Siellä toimii etävalvonta tietokoneiden avulla, jolloin laiteviko-

jen sattuessa pystyy päivystäjä lähettämään toisen henkilön korjaamaan vesilaitok-

sen tilanteen. Tietokoneen avulla voidaan kuitenkin tehdä vain rajallinen määrä sää-

töjä. (Hyvärinen, 26.1.2011.) 

 

Jokainen Kuopion Veden alaisuudessa oleva laitos toimii samalla ohjelmalla, joka 

takaa nopean tiedonsiirron Kuopioon. Kuitenkin tämä automaation suunnittelu voi-

daan tehdä kustannussyistä vasta kuntaliitoksen jälkeen, joten vesilaitoksen on pys-

tyttävä toimimaan vanhalla automaatiolla. Liittyneen kunnan laitosta tarkkaillaan In-

ternetin välityksellä, joka on hidas ja epävarma tapa toimia. Internet-yhteys on hyvin 

hidas ja jos se katkeaa, on päivystäjien mahdotonta tietää laitoksen toiminnasta. Sil-

loin on pakko käydä paikan päällä tarkastamassa tilanne. Vanhojen ohjelmien rea-

gointinopeus on muutenkin hyvin epävarma. Yleensä valvomosta otetaan yhteyttä 

eteenpäin, jos alueella on jotain häiriötä. (Hyvärinen, 26.1.2011.) 

 

Aluksi epävarmojen tilanteiden sattuessa tilanteesta menee hälytys kiinteistöhuolto-

liikkeelle, joka käy tarkastamassa paikalla olevan tilanteen. Silloin päivystäjän ei aina 

tarvitse lähteä niin pitkälle matkalle, kun jotain tapahtuu. Tämä on kuitenkin vain väli-

aikainen ratkaisu. Kun uusi automaatiojärjestelmä saadaan toimimaan, niin silloin 

alihankintayritysten käytöstä luovutaan. Myös vanhat työntekijät, jotka yleensä asuvat 

paikkakunnalla ovat auttaneet ongelmatilanteiden kanssa. (Hyvärinen, 26.1.2011.) 

 

Yleensä hankitaan paljon tietoa laitosten ja niiden laitteistojen toiminnasta uuden alu-

een vanhoilta työntekijöiltä. Nämä työntekijät ovat yleensä huoltaneet kaikkea, mikä 

on liittynyt vesihuoltoon. Näitä työntekijöitä haastatellaan ja heihin ollaan yhteydessä 

jo ennen kuntaliitosta, että mahdollisimman paljon tietoa saataisiin selville jo ennen 

liitoksen tapahtumista. Sen jälkeen laitokset toimivat Kuopion Veden alaisuudessa 
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välittömästi. Näillä vanhoilla työntekijöillä on vielä työpaikka liitoksen tapahduttuakin 

joten tieto ei kokonaan häviä kuntaliitoksen tapahduttuakaan. (Hyvärinen, 26.1.2011.) 

 

Myös laitospuolen henkilökunta vierailee uuden kunnan alueella, jolloin varmistetaan 

se, että kaikki työntekijät tietävät, millaiset laitokset uudella alueella on. Tämä helpot-

taa paljon kuntaliitoksen tapahtumishetkellä. Silloin jokaisella työntekijällä on ainakin 

jonkinlainen käsitys siitä, millaiset laitteistot ovat vastassa, jos päivystystilanteessa 

tapahtuu jokin onnettomuus, joka vaatii työntekijän tarkastamaan tilanteen. Nämä 

laitokset ovat usein piilossa keskuksista. Kun työntekijät käyvät paikalla kerran, on 

sinne helpompi ja sitä kautta nopeampi löytää seuraavalla kerralla. Tämän vierailun 

kustannukset näkyvät taulukossa 5 kohdassa ”Tutustuminen uuteen alueeseen” 

(Lehtola, 31.1.2011.) 

 

Kuten kaikissa muissakin yksiköissä, on vesilaitospuolen oltava selvillä siitä, että mil-

laisessa kunnossa uuden kunnan alueen laitteistot ovat. Tämä tehdään jo ennen kun-

taliitosta ja sen pohjalta pystytään tekemään päätöksiä siitä, mihin aletaan investoida 

ensimmäisenä. Laitosten kunto on saatava Kuopion Veden vaatimalle tasolle mah-

dollisimman nopeasti. (Lehtola, 31.1.2011.) 

 

Kuopion Veden vesilaitoksilla on ollut myös tapana tehdä uuden kunnan laitoksista 

kooste. Tämä kooste on jokaisen työntekijän nähtävillä oleva kansio, jossa on selitet-

tynä kaikki vedenottamoihin ja laitoksiin liittyvät kohdat. Jokainen laitos on eriteltynä 

ja sen tekniset toiminnot on kirjoitettu siihen mahdollisimman selkeästi. Jokaisesta 

laitoksesta ja sen sisällä olevasta laitteistosta on myös otettu kuvat, joiden avulla pys-

tytään jo ennen paikalle lähtöä tarkastamaan, millaisiin laitteisiin kuuluisi varautua. 

Myös varaosien varaaminen mukaan laitteiston rikkoutumistilanteissa on helpompaa, 

kun laitteiston tiedot voi nähdä sekä kirjoitettuna että kuvina. Tämän koosteen teke-

miseen käytetty aika ja resurssit on arvioitu taulukossa 5 kohdassa ”koosteen laadin-

ta laitoksen toiminnasta valokuvineen” (Lehtola, 31.1.2011.) 

 

Monia sopimuksia kuuluu uusia ennen kuntaliitoksen tapahtumista. Vesilaitoksella 

käytettävien kemikaalien tuottajiin on otettava yhteyttä ja tehtävä uudet sopimukset. 

Samalla tarkistetaan, että tuottajat täyttävät standardit, mitkä Kuopion Vesi ja lain-

säädäntö vaativat. Myös monia muita sopimuksia tulee uusia ennen kuntaliitosta. 

Näitä ovat mm. sähkösopimukset ja auraussopimukset. Näillä taataan laitoksen toi-

minta ja sinne pääsy myös jatkossa. Näiden sopimusten tekemiseen arvioitu aika- ja 

kustannuskulut on arvioitu taulukossa 5 kohdassa ”sopimusten uusiminen” (Lehtola, 

31.1.2011.) 



 27 

 

 

Taulukossa 5 on selvitetty jokaisen toiminnan aika-arvio ja kustannukset, joita vesilai-

tokselle aiheutuu ennen kuntaliitosta. Työntekijöiden palkat on laskettu Taloussano-

mien (2008, 1) kunta-alojen palkkojen keskiarvojen perusteella. Koska palkat eivät 

ole ainoa meno, joka työnantajalle tulee työntekijöistä, on loppukustannukset kerrottu 

vielä 1,5:llä että päästäisiin lähemmäs todellisia kustannuksia. 

 

TAULUKKO 5 Vesilaitosyksikön tehtävät ennen kuntaliitosta kustannusarvioineen. 

Kustannukset on laskettu Vehmersalmen ja Kuopion kuntaliitoksen kokemusten pe-

rusteella. 

Vesilaitosyksikkö    

Tehtävä Aika Kustannukset 
Kustannukset/ 
vesilaitos 

Tutustuminen uuteen 
alueeseen 

10 työntekijää yhden 
päivän ajan.* 1 308,50 ! 1 308,50 ! 

Koosteen laadinta 
laitosten toiminnasta 
valokuvineen 

Yksi työntekijä kuu-
kauden ajan muun 
työn ohella* 654,25 ! 654,25 ! 

Sopimusten uusimi-
nen 

Tuotantopäällikkö 
kuukauden ajan 
muun työn ohella.** 1 032,75 ! 1 032,75 ! 

Seuraavan vuoden 
investointien suunnit-
telu 

Tuotantopäällikkö 
kuukauden ajan 
muun työn ohella.** 1 032,75 ! 1 032,75 ! 

Yhteensä   6 042,38 ! 6 042,38 ! 
* Vesilaitoksen hoitajan palkka 2617 !/kk (Taloussanomat, 2008, 1) 

** Teknisen johtajan palkka 4131 !/kk (Taloussanomat, 2008, 1) 

 

Vaikka liittyvälle alueelle ei saa tehdä suuria investointeja ennen kuin kuntaliitos ta-

pahtuu, on tehtävä paljon suunnitelmia jatkoa ajatellen. Kuten aina, seuraavan vuo-

den talousarvio on tehtävä ja siinä on suunniteltava, millaisia investointeja uudelle 

alueelle tullaan tekemään. Yleensä saneeraus aloitetaan mahdollisimman nopeasti, 

jolloin siihen pitää olla myös budjetoituna rahaa. Saneerauksen lisäksi on mietittävä 

myös onnettomuuksia ja putkirikkojen aiheuttamia kustannuksia, jotka tulevat yllättä-

en. Näihin on kuitenkin hyvä varautua etukäteen samalla tavalla kuin niihin on varau-

duttu vanhallakin alueella. (Lehtola, 31.1.2011.) 

 

Myös vesilaitoksille joudutaan tekemään omat pikaiset investointinsa. Yleensä nämä 

kohdistuvat ensimmäisenä uuden alueen vesilaitosten kuntoon. Joka laitoksessa jou-



 28 

dutaan tekemään automaation uudistukset ja muutenkin parantamaan vedenpuhdis-

tamojen toimintavarmuutta. Tähän kuuluu yleensä desinfioinnin lisääminen veden-

puhdistusprosessiin, joka kuuluu Kuopion Veden jokaiseen vesilaitokseen. (Lehtola, 

31.1.2011.) 

 

Vanha kunta ei ole kustannussyistä pystynyt tekemään näitä muutoksia ennen kunta-

liitosta. Pienillä kunnilla ei ole resursseja tehdä suuria muutoksia vesihuollon alueelle. 

Yleensä vesihuoltomaksujen avulla on pyritty vain pitämään veden laatu tasaisena ja 

verkosto suurin piirtein toimivana. Siihen asukkaat ovat yleensä olleet tyytyväisiä. 

Myös työvoiman vähyys on määrittänyt sen, kuinka paljon tällä alueella on pystytty 

tekemään muutoksia. Yleensä näillä pienillä kunnilla on työskennellyt vesihuoltopuo-

lella vain yksi ihminen. Tämä yksi ihminen on huoltanut koko verkostoa ja pitänyt 

myös huolta kaikkien laitosten ja vedenottamoiden toiminnasta. (Lehtola, 31.1.2011.) 

 

4.6 Jätevesilaitos 

 

Jätevesilaitoskaan ei pysty kustannussyistä tekemään suuria toimenpiteitä uuden 

kunnan alueella ennen kuntaliitosta. Sen takia jätevesilaitosten on pyrittävä vain ke-

räämään kaikki mahdollinen tieto uudesta vedenpuhdistamosta ja pumppaamoista. 

Nämä kaikki tulevat jätevesilaitoksen vastuun alaisiksi heti kuntaliitoksen tapahtues-

sa. (Hiltunen, 1.3.2011.) 

 

Tietoa laitoksista löytyy parhaiten vanhan laitoksen hoitajilta, jotka tietävät, mitä on-

gelmia laitoksen toiminnassa on ollut. Vanhojen työntekijöiden tiedot ovat jokaisessa 

yksikössä parasta mahdollista lähtötietoa ennen kuntaliitosta. Sekä Vehmersalmella 

että Karttulassa on ollut vain yksi työntekijä, joka on hoitanut kaiken vesihuoltoalalla. 

Tällaisten henkilöiden tietoja tarvitaan paljon ennen kuntaliitosta ja myös pitkään kun-

taliitoksen jälkeen. (Hiltunen, 1.3.2011.) 

 

Vaikka kustannuksia ei saa tulla uudelle kunnan alueelle ennen kuntaliitosta, on seu-

raavan vuoden talousarviossa mietittävä, millaisiin toimenpiteisiin lähdetään seuraa-

vaksi. Tässä vaiheessa on siis jo tiedettävä, mitkä laitoksen tai pumppaamojen osat 

tarvitsevat korjausta ensimmäisenä. (Hiltunen, 1.3.2011.) 

 

Samalla tavalla kuin vesilaitoksissa, on jätevesilaitoksen selvitettävä ensimmäisenä 

etätarkkailuun tarvittavat varat. Tällainen automaatiosysteemi on kallis investointi heti 

kuntaliitoksen alussa. Tämän automaation rakentaminen on kuitenkin tärkeää sillä 
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valvonta pitää saada toimimaan uudella alueella mahdollisimman nopeasti. Tämä 

etätarkkailu tulee koskemaan sekä jätevesilaitosta että kaikkia liittyvän kunnan alu-

eella olevia pumppaamoja. (Hiltunen, 1.3.2011.) 

 

Jätevesipuolella on otettava huomioon myös lupa-asiat. Jätevesien käsittely tarvitsee 

ympäristöluvan. Karttulan kunnan alueella olevan jätevedenpuhdistamolla on toistai-

seksi voimassa oleva ympäristölupa, joiden rajoituksia on uudenkin vesihuoltoyhtiön 

noudatettava. (Hiltunen, 1.3.2011.) 

 

Vaikka jätevesilaitoksella ei saa tulla kustannuksia uudelle alueelle, on piilossa olevia 

kustannuksia pyritty kartoittamaan taulukossa 6. Työntekijöiden palkat on laskettu 

Taloussanomien (2008, 1) kunta-alojen palkkojen keskiarvojen perusteella. Koska 

palkat eivät ole ainoa meno, joka työnantajalle tulee työntekijöistä, on loppukustan-

nukset kerrottu vielä 1,5:llä että päästäisiin lähemmäs todellisia kustannuksia. 

 

TAULUKKO 6 Jätevesilaitoksen tehtävät ennen kuntaliitosta kustannusarvioineen. 

Kustannukset on laskettu Vehmersalmen ja Kuopion kuntaliitoksen kokemusten pe-

rusteella. 

Jätevesilaitosyksikkö    

Tehtävä Aika Kustannukset 
Kustannukset/ 
laitos 

Uusiin laitoksiin tutus-
tuminen 

Työnjohtaja kuu-
kauden ajan muun 
työn ohessa.* 1 032,75   1 032,75   

Ympäristöluvan selvit-
täminen 

Työnjohtaja kuu-
kauden ajan muun 
työn ohessa.* 1 032,75   1 032,75   

Seuraavan vuoden in-
vestointien suunnittelu 

Työnjohtaja kuu-
kauden ajan muun 
työn ohessa.* 1 032,75   1 032,75   

Yhteensä   4 647,38   4 647,38   
* Teknisen johtajan palkka 4131 !/kk (Taloussanomat, 2008, 1) 

 

4.7 Suunnitteluyksikkö 

  

Suunnitteluyksikössä pyritään saamaan mahdollisimman paljon tietoa verkoston kun-

nosta ennen kuntaliitoksen alkamista. Tämän avulla pyritään saamaan selville, mitä 

verkoston huollossa on tehtävä ensimmäisenä. Tämän tutkimuksen mukaan tehdään 

alueelle uusi vesihuollon yleissuunnitelma. Tässä yleissuunnitelmassa pyritään suun-
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nittelemaan vesihuoltoverkoston saneerausjärjestys. Sen avulla päästään saneera-

uksia tekemään mahdollisimman nopeasti. Kuopio Vedellä tämän suunnitelman te-

keminen on jätetty kustannussyistä tehtäväksi vasta kuntaliitoksen jälkeen. (Stjerna, 

7.2.2011.) 

 

Yleissuunnitelmassa on otettava myös huomioon se, että uuden kunnan alueella tul-

laan tekemään saneerauksia myös katujen osalta. Kun katu aiotaan saneerata, on 

yksinkertaisinta tehdä vesihuoltosaneeraus samaan aikaan. Silloin säästytään suuril-

ta kustannuksilta. Kuitenkaan tämä ei ole mahdollista ennen kuin putkien kunto on 

siltä alueelta tarkastettu. Katujen kunto voidaan tarkastaa silmämääräisesti toisin kuin 

vesijohtojen kunto. Sen takia katusuunnitelmien teko ja saneerauksen aloittaminen 

on paljon nopeampaa kuin vesihuollon puolella. Kuitenkin yhteistyö katusuunnittelijoi-

den kanssa on erittäin tärkeää. Kadun kaivaminen saneerausta varten sen jälkeen, 

kun katu on korjattu, ei ole järkevää millään tavalla. (Stjerna, 7.2.2011.) 

 

Ennen kuntaliitosta on myös neuvoteltava liittyvän kunnan vesihuoltoyhtiön kanssa 

vesihuollon alueesta. Tälle alueelle on vesihuoltoyhtiön tehtävä vesijohto- ja jätevesi-

linjat. Tämän vesihuollon toiminta-alueen toivottaisiin olevan uuden vesihuoltolaitok-

sen tavoitteiden mukainen. Vanhan vesihuoltolaitoksen toivottaisiin kuuntelevan uu-

den vastuun ottajan mielipiteet huomioon mahdollisimman hyvin. Sen takia neuvotte-

lujen käyminen hyvässä hengessä on hyvin tärkeää (Stjerna, 7.2.2011.). Taulukossa 

7 on selvitetty suunnitteluyksikön kustannukset ennen kuntaliitosta. Työntekijöiden 

palkat on laskettu Taloussanomien (2008, 1) kunta-alojen palkkojen keskiarvojen 

perusteella. Koska palkat eivät ole ainoa meno, joka työnantajalle tulee työntekijöistä, 

on loppukustannukset kerrottu vielä 1,5:llä että päästäisiin lähemmäs todellisia kus-

tannuksia.  
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TAULUKKO 7 Suunnitteluyksikön tehtävät ennen kuntaliitosta kustannusarvioineen. 

Kustannukset on laskettu Vehmersalmen ja Kuopion kuntaliitoksen kokemusten pe-

rusteella. 

Suunnitteluyksikkö    

Tehtävä Aika Kustannukset 
Kustannukset/ 
verkostokm 

Kertaluontoiset in-
vestoinnit       

Vesihuollon toiminta-
alueen laajuuden 
suunnittelu ja sopimi-
nen vanhan vesihuolto-
laitoksen kanssa 

Yksi työntekijä kuu-
kauden ajan* 4 734,00 ! kiinteä kustannus 

Vesihuollon kehittämis-
suunnitelman päivit-
täminen 

Yksi työntekijä kuu-
kauden ajan* 4 734,00 ! kiinteä kustannus 

Yhteensä   9 468,00 !   
 * Suunnitteluinsinöörin palkka 3156 !/kk (Taloussanomat, 2008, 1) 

 

Kaikkien vesihuoltolaitoksen piirissä olevien ihmisten maksut on oltava samanlaiset 

joka paikassa. Sen takia ne on muutettava uusien sopimusten tekovaiheessa saman-

suuruisiksi. Tämä jälkeen on kuitenkin harkittava muutoksen tekemistä, sillä uuden 

alueen kunnostaminen ja ylläpito vievät suuria summia. Tämä tarkoittaa hintojen nos-

toa joka puolella uutta kaupunkia. Tätä muutosta kannattaa harkita jo ennen kuntalii-

toksen alkua. 

 

4.8 Kustannukset ennen kuntaliitosta 

 

Taulukossa 8 on selvitetty kuinka paljon kustannuksia uusi kuntaan liittyvä alue tekee 

ennen kuntaliitosta. Nämä kustannukset on suunniteltu niin, että monia asioita on 

päästy tekemään uudelle alueelle jo ennen kuntaliitosta, vaikka se ei ole ollut Kuopi-

on kuntaliitoksissa mahdollista. 
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TAULUKKO 8 Vesihuoltolaitokselle  

liittyvästä kunnasta koituvat kustannukset  

yhteensä ennen kuntaliitosta. 

Yksikkö Kustannukset  

Verkostoyksikkö 26 140,50 ! 

Kartoitus 88 506,00 ! 

Laskutus 32 891,50 ! 

Mittariyksikkö 65 743,95 ! 

Vesilaitos 6 042,38 ! 

Jätevesilaitos 4 647,38 ! 

Suunnitteluyksikkö 9 468,00 ! 

Kustannukset yh-
teensä 233 439,70 ! 

 

 

Nämä kustannukset ovat pääosin piilotettuja kustannuksia, jotka eivät näy lopullises-

sa tilinpäätöksessä investointeina toisen kunnan vesilaitokseen. Poikkeuksena tästä 

ovat mittaus- ja kartoitustehtävät, jotka haluttaisiin siirtää tehtäväksi ennen kuntalii-

tosta. Kuopiossa ne ovat kuitenkin jääneet kuntaliitoksen jälkeen tehdyiksi tehtäviksi 

sekä Vehmersalmen että Karttulan kuntaliitoksien aikana. Nämä piilokustannukset 

ovat mahdollisia, koska ne koostuvat pääosin työntekijöiden palkoista, joita ei välttä-

mättä tarvitse liittää mihinkään alueeseen. 

 

4.9 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 

 

Ennen kuin kuntaliitos tapahtuu, on päivitettävä alueen vesihuollon kehittämissuunni-

telma, joka kuuluu tehdä Vesihuoltolain (L 9.2.2001/119 §5) nojalla. Jokainen kunta 

joutuu vesihuoltolain (L 9.2.2001/119 §5) mukaan pitämään huolta, että heillä on ajan 

tasalla oleva vesihuollon kehittämissuunnitelma. Samalla heidän on oltava yhteis-

työssä muiden kuntien kanssa, että lähikuntien tiedot ovat ajan tasalla. 
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Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa ilmaistaan, kuinka suuri vesihuollon alue on ja 

miten sitä tullaan tulevaisuudessa muuttamaan. Kehittämissuunnitelmassa ilmenee 

vain pääpiirteittäin ne asiat, joihin halutaan muutoksia. Vesihuollon kehittämissuunni-

telmat tehdään yleensä useaksi vuodeksi eteenpäin. Vesihuollon kehittämissuunni-

telmassa kuuluisi kuntien yhteisten ohjeiden (Kuntaliitto, 2002 s.1) mukaan ottaa 

huomioon maankäyttö tulevaisuudessa. Myös terveyden- ja ympäristönsuojelu on 

otettava huomioon tässä suunnitelmassa. Yhteistyötä on tehtävä muiden kuntien ja 

vesiosuuskuntien kanssa. 

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelman muokkaaminen uudelleen on tärkeää, koska uusi 

kunnan osa tulee ottaa huomioon, kun tehdään uusia suunnitelmia alueelle. Tämä 

suunnitelma voidaan tehdä helposti yhteistyössä liittyvän kunnan kanssa, jolloin mu-

kaan saadaan sellaista tietoa, joka jäisi ehkä huomaamatta sellaiselta henkilöltä, joka 

ei ole kauaa ollut tekemisissä alueen kanssa. Kehittämissuunnitelman yhdessä te-

kemisessä on monia muitakin hyviä puolia. Silloin vesihuoltolaitosten yhteistyö para-

nee jo ennen kuntaliitosta ja monista kehitykseen liittyvistä asioista voidaan käydä 

keskusteluja ennen kuntaliitosta. Silloin tiedon siirto on parempaa ja yhteistyö saa-

daan paremmin toimimaan hyvissä ajoin ennen kuntaliitosta. 

 

Vuonna 2003 tekivät Kuopion ja Vehmersalmen kunnat yhteisen vesihuollon kehittä-

missuunnitelman (2003) hyvissä ajoin ennen kuntaliitosta. Tässä kehittämissuunni-

telmassa otettiin tuleva kuntaliitos huomioon. Vesihuollon kehittämissuunnitelman 

(2003) mukaan se on vain toimintaohje, jota ei kuitenkaan tarvitse noudattaa kirjai-

mellisesti.  

 

Kuopion ja Vehmersalmen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa (2003, 1) on selvi-

tetty molempien kuntien verkoston määrää ja alueella toimivat puhdistamot ja ve-

denottamot. Sen jälkeen on selvitetty ne alueet, joilla vesihuoltoverkoston korjaami-

nen tai uuden verkon rakentaminen on ajankohtaista. Tässä kohtaa on selvitetty 

kaikki muut vesihuollon kehittämistarpeet kuten jätevedenpuhdistamoiden saneera-

ukset. 

 

Tärkeimpänä kohtana vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on kuitenkin osa, jossa 

ennustetaan, että millaiset tulevat olemaan liittyjien määrät tulevien vuosien aikana. 

Tätä kuvaavat vesihuollon kehittämissuunnitelmassa (2003, 3) olevat kaaviot, jotka 

kertovat ennusteen seuraavan 25 vuoden ajaksi. Nämä ovat suuria tavoitteita, joita 

pyritään toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Toki on hyvin hankala ennus-
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taa ihmisten halua liittyä vesihuoltoverkostoon. Varsinkin kun kyseessä on uusi vaihe, 

kun kuntaliitos tapahtuu. 
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5 VESIHUOLTOLAITOKSEN TEHTÄVÄT JA NIISTÄ AIHEUTUVAT KUSTAN-

NUKSET LIITTYVÄN KUNNAN ALUEELLA KUNTALIITOKSEN JÄLKEEN 

 

Kun liittyvä kunta liittyy Kuopioon, siirtyy vastuu liittyvän kunnan vesihuollosta Kuopi-

on Vedelle. Kaikki vesihuoltolaitoksen tehtävät siirtyvät Kuopioon. Sen jälkeen päi-

vystysvuorossa olevien henkilöiden on oltava valmiina lähtemään myös uudelle alu-

eelle. Näihin kuntaliitoksen jälkeisiin tapahtumiin on vain totuttava, sillä suurin osa on 

sellaisia tehtäviä, mitkä jäävät pysyviksi toiminnoiksi.  

 

5.1 Suunnitteluyksikkö 

 

Suunnitteluyksikkö pääsee toimimaan vasta kuntaliitoksen tapahduttua. Silloin ale-

taan suunnitella alueelle yleissuunnitelmaa, joka kertoo verkoston eri osien kunnosta 

ja saneeraustarpeesta. Tämä yleissuunnitelman aika- ja kustannusarvio löytyy taulu-

kosta 9 sivulta 37 kohdasta ”Vesihuoltoverkoston yleissuunnitelman tekeminen”. 

Yleissuunnitelman pohjalta aletaan tehdä pienemmille alueille saneeraussuunnitel-

mia. Niille alueille, jotka kuuluvat vesihuoltoalueeseen ja joille ei ole vielä tehty suun-

nitelmaa, aletaan myös suunnitella uuden verkoston rakentamista. (Stjerna, 

7.2.2011.) 

 

Saneeraussuunnitelmat pyritään tekemään niin, että huonokuntoisimmat verkoston 

osat tullaan saneeraamaan luonnollisesti ensin, jos se vain on mahdollista. Tässä 

otetaan kuitenkin huomioon myös katutekniikan saneeraussuunnitelmat. Uudempia 

putkia voidaan saneerata ensin, jos katu tullaan uusimaan sen yläpuolelta ja uusimis-

ta tullaan kuitenkin vaatimaan muutaman vuoden sisällä. (Stjerna, 7.2.2011.) 

 

Vanhin putki ei välttämättä ole huonokuntoisin vaan on myös otettava huomioon se, 

että kuinka paljon jotain putkea on aikaisemmin korjattu. Jos putkea on jouduttu kor-

jaamaan useita kertoja, tiedetään, että putki ei voi olla hyvässä kunnossa. Myös put-

kien materiaali antaa suuntaa siitä, minkä ikäisenä se tulisi uusia. Kuopion Vedellä on 

yleensä tarkoin tiedossa putken materiaali ja ikä. Nämä tiedot pyritään saamaan 

mahdollisimman tarkasti selville, että ne voidaan liittää karttaohjelmaan, joiden avulla 

voivat toimia sekä suunnittelu että verkostoyksikkö. (Stjerna, 7.2.2011.) 

 

Liittyneen kunnan alueelle tehdään myös vesihuollon valmiussuunnitelma, joka teh-

dään jokaiselle Kuopion Veden alueelle. Siinä kartoitetaan, miten hätätilanteissa tulisi 
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toimia, jotta kaikki tietäisivät toimintaohjeet jokaiseen tilanteeseen jo etukäteen. Tällä 

pyritään takaamaan, että hätätilanteissa paikalle päästään tietyn ajan puitteissa. Tä-

hän suunnitelmaan kulutetut aika- ja kustannusarviot näkyvät taulukossa 9 kohdassa 

”Vesihuollon valmiussuunnitelman tekeminen”. (Stjerna, 7.2.2011.) 

 

Molemmat edellämainituista suunnitelmista tehdään muiden suunnittelutöiden ohella 

vaikka näillä suunnitelmilla on myös kiire, koska kuntaliitos on jo tapahtunut. Tämäkin 

kiire poistuisi, jos tämän suunnitelman teko aloitettaisiin ennen kuntaliitosta. Silloin 

pitäisi olla yleissuunnitelmaa varten kartoitettuna uuden alueen vesihuoltoverkoston 

kunto, mutta se vaatii kuitenkin paljon työtä ja tähän yleensä palkataankin ulkopuoli-

nen tekijä. Loppujen lopuksi näiden suunnitelmien teko kestää jopa vuoden sillä mo-

net muut työt menevät tällaisten suunnitelmien edelle. (Stjerna, 7.2.2011.) Kaikki 

suunnitteluyksikön kuntaliitoksen yhteydessä tekemät tehtävät ja niiden kustannukset 

löytyvät taulukosta 9. Työntekijöiden palkat on laskettu Taloussanomien (2008, 1) 

kunta-alojen palkkojen keskiarvojen perusteella. Koska palkat eivät ole ainoa meno, 

joka työnantajalle tulee työntekijöistä, on loppukustannukset kerrottu vielä 1,5:llä että 

päästäisiin lähemmäs todellisia kustannuksia. 

 

TAULUKKO 9 Suunnitteluyksikön tehtävät kuntaliitoksen jälkeen kustannusarvioi-

neen ensimmäisen vuoden ajalta. Kustannukset on laskettu Vehmersalmen ja Kuopi-

on kuntaliitoksen kokemusten perusteella. 

Suunnitteluyksikkö    

Tehtävä Aika Kustannukset 
Kustannukset/ 
verkostokm 

Kertaluontoiset in-
vestoinnit       
Vesihuollon valmius-
suunnitelman tekemi-
nen 

Yksi työntekijä puo-
len vuoden ajan 
muun työn ohessa* 6 312,00 !   

Vesihuoltoverkoston 
yleissuunnitelman te-
keminen 

Yksi työntekijä puo-
len vuoden ajan 
muun työn ohessa* 6 312,00 !   

pitkäaikaiset tehtävät 
ensimmäisen vuoden 
ajalta.       

Yksityiskohtaisemmat 
saneeraussuunnitelmat 

Yksi työntekijä muun 
työn ohessa* 6 312,00 ! 52,60 ! 

Yhteensä   28 404,00 ! 78,90 ! 
* Suunnitteluinsinöörin palkka 3156 !/kk (Taloussanomat, 2008, 1) 
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5.2 Verkostoyksikkö 

 

Kuntaliitoksen jälkeen verkostoyksikössä joudutaan suurien haasteiden eteen. Päi-

vystävän henkilön on tarvittaessa lähdettävä uudelle alueelle asti. Hänen on mahdo-

tonta antaa apua ongelmatilanteissa välittömästi, koska välimatkat ovat pitkiä, ja 

työntekijällä menee oma aikansa ennen kuin hän on perillä kohteessa. Uudelle kun-

nan osalle ei yksinkertaisesti pystytä antamaan samanlaisia valmiusaikoja kuin Kuo-

pion lähialueelle. Työntekijät pyrkivät pääsemään paikalle mahdollisimman nopeasti, 

mutta paikalle pääseminen voi kestää silti yli tunnin. Suurimmissa ongelmatapauksis-

sa paikalle hälytetään myös palokunta auttamaan, joka pystyy toimimaan vauhdik-

kaammin. (Oksanen, 10.1.2011.) 

 

Päivystäjän ongelmaksi ilmenee myös se, että alueelta ei ole vielä tehty kunnollisia 

karttoja. Tämä aiheuttaa suuren ongelman jos päivystäjän pitäisi osata sulkea juuri 

oikea venttiili. Näissä tapauksissa apuna käytetään usein vanhempien työntekijöiden 

tai paikallisten asukkaiden tietoa. Jos oikeaa venttiiliä ei löydy, joudutaan yleensä 

sulkemaan veden tulo isommalta alueelta, että ongelma saadaan korjattua mahdolli-

simman nopeasti. (Dromberg, 13.1.2011.) Karttojen puuttumisen takia aina ei voida 

tietää esimerkiksi rikkoutuneen putken oikeaa kokoa. Mukaan on otettava todennä-

köisimpien putkikokojen osat ja pyrittävä pärjäämään niillä. Pitkien välimatkojen takia 

varaosat pitäisi saada mukaan heti, kun ongelmatilannetta lähdetään korjaamaan. 

Myös uusien liittymien tekeminen on hankalaa, jos oikea putkikoko ei ole tiedossa. 

 

Kuopion Vedellä on ollut tapana aika-ajoin puhdistaa joitakin huonosti toimivia linjoja. 

Vehmersalmella näitä puhdistuksia joudutaan tekemään nykyisin noin kahden viikon 

välein. Se vie yleensä kokonaisen työpäivän kahdelta henkilöltä. Suurin hankaluus 

ovat etäisyydet. Jos työntekijä joutuu lähtemään 40 kilometrin päähän tekemään työ-

tehtävää, hän ei luultavasti ehdi tekemään muita työtehtäviä sen päivän aikana. Näi-

den linjojen puhdistusten aika- ja kustannusarviot löytyvät taulukosta 10 kohdasta 

”tukkeutuvien linjojen puhdistaminen tietyin väliajoin”. (Kuosmanen, 7.2.2011.) 

 

Karttulassa on hyvin samanlaisia jätevesiputkia, jotka eivät toimi hyvin. Sinne tullaan 

tekemään samanlainen huuhtelusuunnitelma kuin Vehmersalmellekin. Tämä uuden 

huuhteluohjelman toteuttaminen tulee lisäämään työntekijöiden työtehtäviä. Huuhtelut 

ovat sellainen työtehtävä, että ne tehdään, jos aikaa muilta, tärkeämmiltä työtehtäviltä 

jää. (Kuosmanen, 7.2.2011a.) 
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Kuopion Veden on tehtävä paljon töitä uudella kunnan alueella, että verkosto saatai-

siin Kuopion Veden näkökulmasta riittävälle laatutasolle. Pienellä kunnalla ei ole va-

raa tehdä samansuuruisia saneerauksia kuin suuremmalla. Myös kuntaliitoksen mu-

kana tullut helpotus vastuun siirtymisestä aiheuttaa usein sen, että suuria investoinnit 

vesihuoltoon vähenevät, jonka takia putkiston kunto on yleensä heikompi. Vehmer-

salmen alueella oli putkirikkoja kuntaliitoksen jälkeen paljon enemmän kuin muualla 

Kuopion alueella yhteensä, mikä ilmaisee putkiston huonon kunnon, ja kertoo myös 

siitä, että saneerauksia ei ole tehty tarvittavaa määrää. (Oksanen 10.1.2011.) 

 

Pienellä kunnalla voi olla myös erilaiset normit siitä, kuinka putkien asennus tapah-

tuu. Kuopion Veden yleinen käytäntö on se, että putkia ei tulla viemään muualle kuin 

kunnan tontille ja yleensä tien laitaan. Jos näin ei ole kuitenkaan liittyvässä kunnan 

osassa toimittu, on heti aloitettava toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. (Oksanen 

10.1.2011.) Ensimmäisiä toimenpiteitä ovat yleensä päätös saneerausjärjestyksestä 

sen perusteella, mitä ennen kuntaliitosta tehdyssä verkoston kunnon tarkastelussa on 

tullut ilmi. Saneeraaminen käynnistetään mahdollisimman nopeasti ennen kuin on-

gelmia alkaa ilmetä, joka tekee suuret lisäkustannukset Kuopion Veden investointei-

hin. Saneerauksissa käytetään usein myös muualta palkattuja urakoitsijoita, että sa-

neeraustapahtuma ei vaikuttaisi verkostoyksikön työntekijöiden määrään ja sitä kaut-

ta Kuopion Veden kapasiteettiin korjata muita kohteita. 

 

Uudella alueella tapahtuu kuntaliitoksen jälkeen paljon uudisrakentamista, joka johtuu 

palvelujen takaamisesta pidemmäksi aikaa uuden kunnan alueella, mikä taas helpot-

taa monen asukkaan päätöstä tehdä uusi asunto kauemmas keskusta-alueelta. Näille 

uusille rakennuksille on tehtävä tarpeen mukaan myös uudet liittymät, mikä tarkoittaa, 

että liittymiä on mentävä tekemään pitkänkin matkan päähän. Tämä taas vähentää 

työntekijöiden määrää pääpaikkakunnalla, koska aikaa siirtymiin kuluu paljon. Aikaa 

menee myös maansiirtokaluston kuljetukseen paikasta toiseen. Kuopion Vesi käyttää 

urakoitsijaa maansiirtotöissä, mutta liittymän teko ja sen kartoittaminen jäävät Kuopi-

on Veden työntekijöille. 

 

Myös yllätyksiin on varauduttava. Vehmersalmella on ollut useita putkirikkoja vii-

meisien vuosien aikana, joka on johtunut pääosin verkoston iästä ja sen heikosta 

kunnosta. Putkirikkoihin ei ole tehty erityistä investointipäätöstä, koska se on korjatta-

va välittömästi. Se näkyy vain korjattujen vuotojen listassa. Tällaiset vuodot eivät ole 

iloinen yllätys varsinkaan päivystysaikaan. Silloin päivystävä työntekijä joutuu lähte-

mään 40 km:n päähän, jossa tilanne pitäisi saada selville mahdollisimman nopeasti ja 

ongelma korjattua, mikä lisää hirveän määrän kustannuksia vesihuoltofirmalle. Vaikka 
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työntekijä kävisi vain toteamassa tilanteen vääräksi hälytykseksi, menee jo yksin pai-

kan päälle matkustamiseen yli tunti aikaa. Tältä ajalta päivystävälle työtekijälle pitää 

maksaa asiaan kuuluva palkka. Yleensä mukaan lähtee myös työjohdon päivystävä 

työntekijä, jolloin hänellekin on maksettava palkkaa päivystyskäynnistä.  

 

Työntekijöitä saattaa turhauttaa lähteä pitkän matkan päähän työtehtävää hoitamaan. 

Koska tarvittavista välineistä ei ole tietoa, on välillä palattava takaisin Kuopion alueel-

le, ja haettava tarvittavia välineitä. Tämä vie vain turhaa aikaa ja samalla lisää myös 

ylityökorvausten määrää joka käyntikerralta. 

 

Taulukossa 10 näkyy tehtävät, jotka vesihuoltoyksikön on kuntaliitoksen jälkeen hoi-

dettava. Niihin liitetyt kustannukset on laskettu vuoden ajalta. Työntekijöiden palkat 

on laskettu Taloussanomien (2008, 1) kunta-alojen palkkojen keskiarvojen perusteel-

la. Koska palkat eivät ole ainoa meno, joka työnantajalle tulee työntekijöistä, on lop-

pukustannukset kerrottu vielä 1,5:llä että päästäisiin lähemmäs todellisia kustannuk-

sia. 

 

TAULUKKO 10 Verkostoyksikön tehtävät kuntaliitoksen aikana ja sen jälkeen kus-

tannusarvioineen vuodeksi eteenpäin. Kustannukset on laskettu Vehmersalmen ja 

Kuopion kuntaliitoksen kokemusten perusteella. 

Verkostoyksikkö    

Tehtävä Aika Kustannukset 
Kustannukset/ 
verkostokm 

Vuotojen sattuessa 
alueella käynti ja vuo-
don korjaus 

Kaksi työntekijää ja 
työnjohtaja noin kolme 
kertaa vuodessa.* 1 224,30 ! 10,20 ! 

Tukkeutuvien linjojen 
puhdistaminen tietyin 
väliajoin 

Kaksi työntekijää kah-
tena päivänä kuukau-
dessa* 5 743,20 ! 47,86 ! 

Uusien liittyimien rak-
entaminen 

Noin 10 liittynyttä asia-
kasta vuoden aikana. 
Kolme päivää ja kaksi 
työntekijää liitosta koh-
ti.* 7 179,00 ! 59,83 ! 

Verkoston saneeraus 

Noin 0,5 km vuodessa. 
Kaksi työntekijää ja 
työnjohtaja noin kah-
den kuukauden ajan.* 16 324,00 ! 136,03 ! 

Yhteensä   45 705,75 ! 380,88 ! 
 * Putkiasentajan palkka 2393 !/kk (Taloussanomat, 2008, 1) 
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5.3 Hallinto 

 

Hallintoyksikössä suurin osa työstä on tehty, kun kuntaliitos toteutuu. Laskutus tapah-

tuu tästä eteenpäin normaalien käytäntöjen mukaisesti. Kun uudet asiakkaat on liitet-

ty laskutusohjelmaan, hoituu laskujen tulostus muiden kanssa samalla tavalla nope-

asti ja asiakkaan oikeilla tiedoilla. (Savolainen, Pitkänen, 13.1.2011.) 

 

Uusien liittymien määrä myös lisääntyy, kun kunnan alue suurenee. Tämä omalta 

osaltaan lisää laskutuspuolen työmäärää. Lisäys ei ole kuitenkaan niin suuri, että se 

olisi ongelma nykyisille työntekijöille. Taulukossa 11 on arvioitu näitä kustannuksia, 

jotka siirtyvät uuden kunnan alueelle. Vaikka summa ei oikeastaan näy missään erik-

seen, on se kytkettävissä uuteen kunnan osaan. Vaikka veden hinta kuuluu olla sa-

manlainen kaikilla kunnan asukkailla, voidaan vesihuoltolain (L 9.2.2001/119 §19 

momentti 2) nojalla liittymismaksuja vaihdella liittyjän etäisyyden mukaan.  

 

Kaikki laskutusyksikön tehtävät näkyvät kustannusarviona vuoden ajalta taulukossa 

11. Työntekijöiden palkat on laskettu Taloussanomien (2008, 1) kunta-alojen palkko-

jen keskiarvojen perusteella. Koska palkat eivät ole ainoa meno, joka työnantajalle 

tulee työntekijöistä, on loppukustannukset kerrottu vielä 1,5:llä että päästäisiin lä-

hemmäs todellisia kustannuksia.  

 

TAULUKKO 11 Hallintoyksikön tehtävät kuntaliitoksen jälkeen kustannusarvioineen. 

Kustannukset on laskettu Vehmersalmen ja Kuopion kuntaliitoksen kokemusten pe-

rusteella. 

Hallinto    

Tehtävä Aika Kustannukset 
Kustannukset/ 
liittyjä 

Uusien liittyjien liittä-
minen laskutukseen 

Insinööri vuoden ai-
kana muun työn 
ohessa* 325,1 1,08   

Vanhojen liittymien 
muuttaminen kiinteis-
tön uusien omistajien 
nimiin. 

Yksi työntekijä vuo-
den aikana muun 
työn ohessa** 196,00   0,98   

Yhteensä   294,00   3,10   
*Insinöörin palkka 3251 !/kk (Taloussanomat, 2008, 1) 

**Asiakaspalveluvirkailijan palkka 1960 !/kk (Taloussanomat, 2008, 1) 
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Uuden alueen liittyessä kuntaan, joudutaan vesihuoltomaksut yhtenäistämään, jolloin 

uuden kunnan alueen maksut yleensä pienenevät. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että 

pidemmällä aikavälillä vesihuoltolaitoksen talous ei olekaan yhtä kannattavaa kuin 

aikaisemmin. Sen takia kaikkien kunnan asukkaiden maksuja on jossain välissä nos-

tettava. Näin tehtiin ainakin Kuopion asukkaiden vesimaksuille sillä vuonna 2005 ne 

olivat 1,37 !/m3, ja Vehmersalmella vedestä maksettiin 1,89 !/m3 ennen kuntaliitosta. 

Kuitenkin maksut jouduttiin nostamaan vuonna 2006 kaikilta kunnan asukkailta 1,46 

!/m3:n. Sillä saatiin taattua, että Kuopion Veden talous pysyy tasapainossa. (Kuos-

manen 14.10.2010 b.) 

 

5.4 Mittariyksikkö 

 

Kun kuntaliitos on tapahtunut, mittariyksikössä alkaa suuri työ, sillä jokainen vesimit-

tari kuuluu vaihtaa Kuopion Veden omiin mittareihin. Tällä mittarivaihdolla taataan 

mittareiden hyvä kunto ja niiden oikeellisuus. Silloin asennuksen on varmasti tehnyt 

ammattilainen, jolloin ongelmia tulee tapahtumaan vähemmän ja ongelmien sattues-

sa vastuu on selvä. Vesimittarit kuuluu vaihtaa muutaman vuoden välein uusiin, joten 

yleensä uudella kunnan alueella tämä on muutenkin ajankohtaista. (Väisänen, 

26.1.2011.) 

 

Kaikki tehtävät, mitä mittariyksikölle tulee kuntaliitoksen aikana ja sen jälkeen vuoden 

ajalta, on ilmoitettu kustannuksineen taulukossa 12. Työntekijöiden palkat on laskettu 

Taloussanomien (2008, 1) kunta-alojen palkkojen keskiarvojen perusteella. Koska 

palkat eivät ole ainoa meno, joka työnantajalle tulee työntekijöistä, on loppukustan-

nukset kerrottu vielä 1,5:llä että päästäisiin lähemmäs todellisia kustannuksia.  
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TAULUKKO 12 Mittariyksikön tehtävät kuntaliitoksen jälkeen kustannusarvioineen. 

Kustannukset on laskettu Vehmersalmen ja Kuopion kuntaliitoksen kokemusten pe-

rusteella. 

Mittariyksikkö    

Tehtävä Aika Kustannukset 
Kustannukset/ 
liittyjä 

Kertaluontoiset kus-
tannukset       

Mittareiden vaihto 
Kuopion Veden omiin 
mittareihin 

 kaksi työntekijää 
kahden kevään ajan 
kuntaliitoksesta muun 
työn ohella.* 11 965,00 ! 39,88 ! 

Pysyvät kustannuk-
set ensimmäisen 
vuoden ajalta.       

Ongelmien sattuessa 
työntekijän vierailu 
uudella alueella 

Kaksi työntekijää noin 
kaksi kertaa kuukau-
dessa.* 239,30 ! 0,80 ! 

Yhteensä   18 306,45 ! 61,02 ! 
* Putkiasentajan palkka 2393 !/kk (Taloussanomat, 2008, 1) 

 

5.5 Vesilaitos 

 

Kun vesilaitokset ovat siirtyneet Kuopion Veden alaisuuteen, kuuluu vesilaitosten 

hoitajien huolehtia myös näistä kaukaisista laitoksista. Etätarkkailussa käytetään lai-

toksen vanhaa ohjelmaa, ja sitä tarkkaillaan Internetin välityksellä. Tällä tavalla vesi-

laitoksen tarkkailu on kuitenkin jollain tavalla mahdollista. (Lehtola 31.1.2011.) 

 

Uuteen automaatiosysteemiin on Kuopiossa investoitu mahdollisimman nopeasti. 

Tässä vaiheessa on kuitenkin mietittävä tarkoin, millainen järjestelmä on paras. Myös 

tiedonsiirron erilaisia vaihtoehtoja harkitaan. Parhaiden vaihtoehtojen löydyttyä tul-

laan nämä uudistukset tekemään mahdollisimman nopeasti sillä ne helpottavat näi-

den laitosten etätarkkailumahdollisuuksia. Automaation muutokseen on varattu rahaa 

jo kuntaliitoksen tapahtumisvuodelle, että asia saadaan pian vireille. (Lehtola 

31.1.2011.) 

 



 43 

 

Myös muita investointeja tullaan tekemään. Moni asia liittyy vain laitoksen peruskor-

jaukseen. Vartiointia ja turvallisuutta pyritään lisäämään, että vandalismia ei tapahtui-

si. Automaation lisäksi suuria investointeja ovat vesilaitoksen rakenteen muutokset, 

mikä on Kuopiossa tarkoittanut desinfioinnin lisäämistä vedenpuhdistuslaitteistoon. 

Kuopiossa pohjavesilaitosten desinfiointimenetelmänä käytetään UV-desinfiointia. 

Desinfioinnin ja automaation lisäksi tulevat investoinnit eivät ole enää suuria. (Lehtola 

31.1.2011.) 

 

Koska Kuopion Vedellä halutaan hyvälaatuista vettä, tehdään kaukaisimmillekin lai-

toksille paljon tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ovat veden laadun ja sähkönkulutuksen 

tarkkailu. Veden määrää laatua tarkkaillaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 

(A 461/2000) takia. Tämä asetus koskee talousveden laatuvaatimuksia ja valvonta-

tutkimuksia. Asetuksen (A 461/2000, §10) mukaan laitokset joutuvat tekemään omat 

vedenlaadun tarkkailunsa. Sen takia Kuopion Vedellä onkin ollut tapana tehdä veden-

laatututkimukset jokaiselle vedenottamolle kerran kuukaudessa. Tämä varmistaa, 

että veden laatu on hyvä myös kunnan uusissa osissa. Veden on oltava laadultaan 

joka puolella kuntaa samanlainen. Sen takia puhdistusmenetelmien lisääminen ja 

laaduntarkkailu ovat hyvin tärkeitä myös pienemmillä vesilaitoksilla, vaikka niitä ei 

siellä ole aikaisemmin käytettykään. (Lehtola 31.1.2011.) 

 

Näytteenottopaikat yleensä asennetaan erikseen, sillä niistä saatujen näytteiden kuu-

luu olla hyvin edustavia. Kaikkien kemikaalien kuuluu olla veteen sekoittuneita, ja 

reaktioiden kuuluu olla jo tapahtunut. Myös virtausmittarien lisääminen joudutaan 

yleensä tekemään uuteen vesilaitokseen. Sillä saadaan tarkkailtua veden kulutusta ja 

sen avulla voidaan huomata vuotoja tai muita poikkeamia virtauksessa, kun sitä tark-

kaillaan jatkuvasti. (Lehtola 31.1.2011.) 

 

Kuopion Vedellä on ollut tapana vierailla jokaisella vedenottamoilla kerran viikossa. 

Silloin voidaan olla varmoja siitä, että jokainen vesilaitos toimii halutulla tavalla. Tar-

koituksena on yleensä tehdä silmämääräinen tarkastus ja ottaa veden mittarilukemat 

ylös. Samalla laitokselle voi tehdä sille tarvittavia toimenpiteitä kuten puhdistusta jos 

sille on tarvetta. Nämä tarkistukset ovat hyviä myös sen kannalta, että samalla näh-

dään, ettei mitään laitosalueella olevaa ole mennyt rikki. Kerran viikossa käydään 

myös ottamassa näytteet paikanpäällä, että veden laatu saadaan lain mukaan pysy-

mään tasaisena. (Lehtola 31.1.2011.) 

 

Kuntaliitoksen tapahtuessa tulee aina vähintään yksi paikka lisää, jossa pitää käydä 

viikon aikana. Yleensä vierailtavia kohteita on uuden kunnan alueella useampia. Sen 
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takia jokaiseen uuteen alueeseen menee noin yksi päivä. Tämä tarkoittaa, että mui-

den töiden tekeminen siirtyy näiden laatuvaatimusten takia. Nämä käynnit ovat kui-

tenkin hyvin tärkeitä, sillä kaikkea laitoksen toiminnasta ei pystytä näkemään monito-

reista. Käynti saattaa kuitenkin vielä pidentyä, jos tapahtuu niin, että jollain laitoksella 

on tehtävä joitakin toimenpiteitä. Silloin kierros laitoksilla pysähtyy, ja sitä on ehkä 

jatkettavana seuraavina päivinä. Pitkät ajomatkat uusille kunnan alueille ovat hyvin 

hankala asia eikä niitä pystytä muuttamaan millään tavalla. (Lehtola 31.1.2011.) 

 

Vesilaitospuolella veden laadun varmistamisen takia tehtävät sijoitukset tulevat vie-

mään suuria summia rahaa. Uuden automaation lisääminen vesilaitokselle ja jäteve-

silaitokselle tulee jo itsessään maksamaan yhteensä noin 200 000 euroa. Sen jälkeen 

desinfiointiin tullaan käyttämään yli 10 000 !. Tällaiset sijoitukset ovat välttämättömiä 

heti kuntaliitoksen alkuvaiheessa, mutta ne takaavat hyvän veden laadun vuosiksi 

eteenpäin. (Lehtola 31.1.2011.) 

 

Nämä kaikki kustannukset, jotka tulevat vesihuoltolaitokselle kuntaliitoksen jälkeen 

näkyvät kokonaisuudessaan taulukossa 13. Pitkäaikaisemmat kustannukset on las-

kettu vuoden ajalta kuntaliitoksen jälkeen. Tällä tavalla tulevat selville myös ne kus-

tannukset, jotka tulevat vesihuoltolaitoksen tehtäviksi myös tulevaisuudessa. Työnte-

kijöiden palkat on laskettu Taloussanomien (2008, 1) kunta-alojen palkkojen keskiar-

vojen perusteella. Koska palkat eivät ole ainoa meno, joka työnantajalle tulee työnte-

kijöistä, on loppukustannukset kerrottu vielä 1,5:llä että päästäisiin lähemmäs todelli-

sia kustannuksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

 

TAULUKKO 13 Vesilaitosyksikön tehtävät kuntaliitoksen jälkeen kustannusarvioi-

neen. Kustannukset on laskettu Vehmersalmen ja Kuopion kuntaliitoksen kokemus-

ten perusteella. 

Vesilaitosyksikkö    

Tehtävä Aika Kustannukset 
Kustannukset/ 
laitos 

Kertaluontoiset in-
vestoinit       

Automaation tuomi-
nen Kuopion Veden 
vaatimalle tasolle Tilattava työ 100 000,00 ! 100 000,00 ! 

Veden laadun saami-
nen vaaditulle tasolle 
(esim. UV-suodatus) Tilattava työ 10 000,00 ! 10 000,00 ! 

Pitkäaikaiset tehtä-
vät ensimmäisen 
vuoden ajalta.       

Laitoksen etätarkkailu 
Muun työn ohessa 
vuoden aikana.* 6 280,80 ! 6 280,80 ! 

Vesinäytteiden otto 
paikan päällä ja ve-
den laadun tarkkailu 

Yksi työntekijä yhtenä 
päivänä viikossa* 6 273,60 ! 6 273,60 ! 

Laitoksilla vierailu 
joka viikko 

Yksi työntekijä yhtenä 
päivänä viikossa* 6 273,60 ! 6 273,60 ! 

Yhteensä   138 242,00 ! 138 242,00 ! 
* Vesilaitoksen hoitajan palkka 2617 !/kk (Taloussanomat, 2008, 1) 

 

Vanhan kunnan varat eivät ole koskaan olleet sitä tasoa, että näitä suuria korjauksia 

pystyttäisiin tekemään. Vesihuoltoon ja sen saneeraukseen tarvittava rahamäärä on 

liian suuri monelle pienelle kunnalle ja näin on myös vesilaitosten päivittämisen kans-

sa. Se takia kuntaliitos on hyvä asia pienelle kunnalle, jolloin varat vesihuollon kehit-

tämiseen ovat suuremmat ja pienen kunnan asukkaiden vesihuollon laatu on taattu. 

Tietenkin se tuottaa myös ongelmia suuremman kunnan vesihuoltolaitokselle. Monet 

muut projektit joutuvat odottamaan siihen asti, että liittyneen kunnan vesihuolto on 

halutussa tasossa. 
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5.6 Jätevesilaitos 

 

jätevesilaitoksen toiminta eroaa vesilaitoksen toiminnasta sillä tapaa, että jätevesilai-

tokselle tulee uusi työntekijä kuntaliitoksen myötä. Tämä uusi työntekijä on vanhan 

kunnan alueella toiminut laitostyöntekijä, joka on toiminut laitosten kanssa jo useita 

vuosia. Vaikka häntä tarvitaan myös muissa yksiköissä, ovat nämä henkilöt kuitenkin 

aina palkattu jätevesilaitoksen alaisuuteen. Heidän tehtäviinsä kuuluu laitoksen tark-

kailu omalla alueellaan kuten aikaisemminkin. Silloin laitoksen etätarkkailun automaa-

tion rakentamisella ei ole niin kiire kuin vesilaitosyksiköllä on. (Hiltunen 1.3.2011.) 

 

Sekä Vehmersalmella että Karttulassa olevat henkilöt ovat jääneet työskentelemään 

vanhalle työpaikalleen omalle alueelleen, sillä siellä heidän tietonsa ovat parhaiten 

käytössä. Molemmissa tapauksissa työntekijät ovat olleet muutaman vuoden sisällä 

eläkkeelle jääviä henkilöitä joten heidän osaamisensa on parhaimmillaan omalla alu-

eellaan. Nämä työntekijät tuuraavat toisiaan lomien ja sairastapausten sattuessa. 

(Hiltunen 1.3.2011.) 

 

Laitosten tarkkailu on kuitenkin siirrettävä loppujen lopuksi Kuopioon, joka tarkoittaa 

automaation rakentamista. Tämä tullaan tekemään vesilaitoksen kanssa yhdessä 

vuoden sisällä kuntaliitoksesta. Tämä automaatio kattaa sekä alueella olevan jäteve-

denpuhdistamon että jätevesipumppaamot. Silloin tilannetta voidaan tarkkailla Kuopi-

osta asti ja uuden työntekijän eläkkeelle jäännin jälkeen tilanne toimii edelleen. (Hil-

tunen 1.3.2011.) 

 

Muita suuria investointeja kuntaliitoksen jälkeen ovat laitosten päivittäminen, sillä 

yleensä jätevesilaitokset eivät ole siinä kunnossa kuin niiden toivottaisiin olevan. 

Kuopion Veden on myös varmistettava, että laitos täyttää sille ympäristöluvassa ase-

tetut vaatimukset. Näiden vaatimusten takia laitosta pyritään korjaamaan mahdolli-

simman nopeasti. Kuopiossa tämä tapahtuu yleensä kahden vuoden sisällä kuntalii-

toksesta. (Hiltunen 1.3.2011.) 

 

Kaikki jätevesilaitokselle kuntaliitoksen jälkeen tulevat kustannukset näkyvät taulu-

kossa 14. Kustannukset on laskettu vuodeksi eteenpäin kuntaliitoksesta. Työntekijöi-

den palkat on laskettu Taloussanomien (2008, 1) kunta-alojen palkkojen keskiarvojen 

perusteella. Koska palkat eivät ole ainoa meno, joka työnantajalle tulee työntekijöistä, 

on loppukustannukset kerrottu vielä 1,5:llä että päästäisiin lähemmäs todellisia kus-

tannuksia.   
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TAULUKKO 14 Jätevesilaitoksen tehtävät kuntaliitoksen jälkeen kustannusarvioi-

neen. Kustannukset on laskettu Vehmersalmen ja Kuopion kuntaliitoksen kokemus-

ten perusteella. 

Jätevesilaitos    

Tehtävä Aika Kustannukset 
Kustannukset/ 
laitos 

Kertalountoiset 
kustannusket       

Automaation tuomi-
nen Kuopion Veden 
vaatimalle tasolle Tilattava työ 100 000,00 ! 100 000,00 ! 

Pitkäaikaiset kus-
tannukset        

Yksi lisätyöntekijä 
Työntekijän palkka 
vuoden ajalta* 29 424,00 ! 29 424,00 ! 

Yhteensä   144 136,00 ! 144 136,00 ! 
* Puhdistamona hoitajan palkka 2452 !/kk (Taloussanomat, 2008, 1) 

 

5.7 Kustannukset yhteensä uuden kunnan alueelta 

 

Nämä kustannukset on laskettu yhteen aikaisemmin taulukoissa ilmenneet kustan-

nukset. Tässä taulukossa 15 näkyvät loppusummat ensimmäisen vuoden ajalta kun-

taliitoksesta. Näistäkin kustannuksista suuri osa on sellaisia kustannuksia, jotka eivät 

näy investointeina, koska kyseessä ovat henkilökunnan palkat, joita ei välttämättä 

liitetä mihinkään alueeseen. 
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TAULUKKO 15 Kustannukset yhteensä  

uudelle kunnan alueelle vuosi kuntaliitok- 

sesta. 

Yksikkö Kustannukset  

Verkostoyksikkö 45 705,75 ! 

Laskutus 294,00 ! 

Mittariyksikkö 18 306,45 ! 

Vesilaitos 138 242,00 ! 

Jätevesilaitos 144 136,00 ! 

Suunnitteluyksikkö 28 404,00 ! 

Kustannukset yh-
teensä 375 088,20 ! 
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6 KARTTULAN JA KUOPION KUNTALIITOKSESTA AIHEUTUNEET KUSTAN-

NUKSET LIITOSVAIHEESSA 

 

Aikaisemmin Vehmersalmen ja Kuopion kuntaliitoksen toimenpiteiden pohjalta tehty-

jen aika- ja kustannusarvioiden avulla on päästy selvittämään Karttulan kunnan kun-

taliitoksen vaikutuksia Kuopion Vedelle. Nämä kustannukset näkyvät kokonaisuudes-

saan liitteessä 4. Taulukoissa 16 ja 17 on näiden kustannusarvioiden tiivistelmät, 

joista pystyy näkemään jokaisen yksikön kustannukset erikseen. Nämä kustannukset 

ovat hyvin samansuuruisia Vehmersalmen aiheuttamien kustannusten kanssa, koska 

nämä liittyvät kunnat ovat olleet suurin piirtein yhtä suuria. Suuruusluokka on sama 

myös vesihuollon osalta. Karttulan suurempi liittyjämäärä on kuitenkin tehnyt sen 

kustannukset hieman suuremmiksi. Eroja tuovat kuitenkin loppujen lopuksi esimer-

kiksi saneerauksen määrä, joka riippuu aina edellisen kunnan tekemistä toimenpiteis-

tä verkoston kunnon ylläpitämiseksi. 
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TAULUKKO 16 Laskennallinen arvio Karttulan liittymiskustannuksista ennen kuntalii-

tosta. 

Kustannusarvio 
Karttulaan 

150 km verkostoa ja 500 liittynyttä 
asiakasta  

Ennen kuntalii-
tosta    

Yksikkö 
Kiinteät kustan-
nukset Yksikkökustannus Kokonaiskustannus 

Verkosto   
217,84 
!/verkostokm 32 675,63 ! 

Suunnittelu 9 468,00 !  9 468,00 ! 

Vesilaitos   
6042,38 
!/vesilaitos 6 042,38 ! 

Jätevesilaitos   4647,38 !/laitos 4 647,38   

Mittariyksikkö   219,15 !/liittyjä 109 573,25 ! 

Kartoitus   
737,55 
!/verkostokm 110 632,50 ! 

Hallinto   109,64 !/liittyjä 54 819,17 ! 

Yhteensä     327 858,29 ! 
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TAULUKKO 17 Laskennallinen arvio Karttulan liittymiskustannuksista kuntaliitoksen 

aikana ja vuosi kuntaliitoksen jälkeen.  

Kustannusarvio 
Karttulaan 

150 km verkostoa ja 500 liittynyttä 
asiakasta  

Kuntaliitoksen 
jälkeen    

Yksikkö 
Kiinteät kustan-
nukset Yksikkökustannus Kokonaiskustannus 

Verkosto   
381,00 
!/verkostokm 57 132,19 ! 

Suunnittelu 18 936,00 ! 78,90 !/verkostokm 30 771,00 ! 

Vesilaitos   
138 242,00 
!/vesilaitos 138 242,00 ! 

Jätevesilaitos   144 136,00 !/laitos 144 136,00   

Mittariyksikkö   61,00 !/liittyjät 30 510,75 ! 

Hallinto   61,02 !/liittyjät 1 547,75 ! 

Yhteensä     402 339,69 ! 
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7 PÄÄTÄNTÖ 

 

Työn tarkoituksena oli saada selville ne tehtävät ja kustannukset, jota kuntaliitos ai-

heuttaa vesihuoltolaitoksille. Tehtävien määrää saatiin selville pääosin ihmisiä haas-

tattelemalla. Tehdyt tehtävät jaettiin ennen kuntaliitosta ja sen jälkeen tehtäviin toi-

menpiteisiin. Sen lisäksi tehtävät jaettiin yksiköittäin, että niitä olisi helpompi seurata. 

Jokaiselta yksiköltä saadut tiedot ovat hyvin yksityiskohtaisia, mutta niistä oli helppo 

saada selville kokonaiskuva toiminnasta. Tämän jälkeen työn tarkoituksena oli saada 

aikaiseksi toimintamalli, jonka avulla Kuopion Vesi ja muut vesihuoltolaitokset voisivat 

toimia oman kuntaliitoksensa aikana. Tässä toimintamallissa olivat mukana myös 

kustannusarviot, joiden tekeminen oli hankalin osio työstä. Tässä työssä voisi juuri 

parantaa tekemieni kustannusarvioiden tarkkuutta. Vieläkin tarkempi tarkastelu kus-

tannuksiin saattaisi tuoda esille vielä lisää useita pieniä asioita, jotka vaikuttavat osal-

taan kokonaiskustannuksiin. Olen kuitenkin varma, että työssäni olen saanut selville 

kaikki suuremmat kustannukset, joita Kuopion Vedelle on koitunut. Parhaiten tunsin 

onnistuneeni juuri haastattelujen pohjalta kasaamissani toimintakertomuksissa jokai-

sesta yksiköstä erikseen. Minun mielestäni tällä työllä on suuri merkitys muidenkin 

kuntien kuntaliitoksissa. Insinöörityön avulla muidenkin kuntien kuntaliitosten vaiku-

tusta kustannuksineen voidaan arvioida jo ennen kuntaliitosta, kun kyseessä on kun-

taliitos, jossa pienempi kunta liittyy suurempaan kuntaan.  
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LIITE 4 1/8

Vesihuoltolaitoksen tehtävät ennen kuntaliitosta Karttulan alueelle 

kustannuksineen

Verkostoyksikkö

Tehtävä Aika
Kustannukset/ 
verkostokm Kustannukset

Tutustuminen valmiina 
oleviin karttoihin

Arvioitu aika jokaiselta 
työntekijältä noin 1 vrk 
(10 työntekijää ja 2 
mestaria)* 12,79 ! 1 918,13 !

Tutustuminen uuteen 
alueeseen

Kaikki työntekijät 
yhden vuorokauden 
ajan. (10 työntekijää ja 
2 mestaria)* 12,79 ! 1 918,13 !

Tutustuminen verkoston 
laatuun

Yksi työntekijä puolen 
vuoden ajan.* 119,65 ! 17 947,50 !

Yhteensä 217,84 ! 32 675,63 !

Kartoitus

Tehtävä Aika
Kustannukset/ 
verkostokm Kustannukset

Mittaukset uudella alueella

Vuoden ajan kaksi 
vuotta ennen 
kuntaliitosta 277,70 ! 41 655,00 !

Karttatietojen vienti 
karttaohjelmaan

Vuoden ajan vuosi 
ennen kuntaliitosta 214,00 ! 32 100,00 !

Yhteensä 737,55 ! 110 632,50 !
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Hallinto 

Tehtävä Aika Kustannukset/ liittyjät Kustannukset

Asiakastietojen lisääminen 
tietokantaan

Yksi työntekijä muun 
työn ohessa puolen 
vuoden ajan 34,74 ! 17 370,00 !

Uusien sopimusten 
tekeminen

Yksi työntekijä muun 
työn ohessa puolen 
vuoden ajan 34,74 ! 17 370,00 !

Sopimukset 
vesiosuuskuntien kanssa

Yksi työntekijä yhden 
kuukauden ajan 3,61 ! 1 806,11 !

Yhteensä 109,64 ! 54 819,17 !

Mittausyksikkö

Tehtävä Aika Kustannukset/ liittyjät Kustannukset

Alueeseen tutustuminen

Viisi työntekijää ja 
päällikkö yhden päivän 
ajan 2,52 ! 1 258,83 !

Mittarien lukeman 
tarkastaminen ja tietojen 
kirjoittaminen lomakkeelle

Kaksi työntekijää 
kahden vuoden ajan 
muun työn ohella 95,72 ! 47 860,00 !

Lomakkeen tietojen 
siirtäminen 
tietokoneohjelmaan

Yksi työntekijä puolen 
vuoden ajan 47,86 ! 23 930,00 !

Yhteensä 219,15 ! 109 573,25 !
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Vesilaitosyksikkö

Tehtävä Aika
Kustannukset/ 
vesilaitos Kustannukset

Tutustuminen uuteen 
alueeseen

10 työntekijää yhden 
päivän ajan. 1 308,50 ! 1 308,50 !

Koosteen laadinta laitosten 
toiminnasta valokuvineen

Yksi työntekijä 
kuukauden ajan muun 
työn ohella 654,25 ! 654,25 !

Sopimusten uusiminen

Tuotantopäällikkö 
kuukauden ajan muun 
työn ohella. 1 032,75 ! 1 032,75 !

Seuraavan vuoden 
investointien suunnittelu

Tuotantopäällikkö 
kuukauden ajan muun 
työn ohella. 1 032,75 ! 1 032,75 !

Yhteensä 6 042,38 ! 6 042,38 !

Jätevesilaitosyksikkö

Tehtävä Aika Kustannukset/ laitos Kustannukset

Uusiin laitoksiin 
tutustuminen

Työnjohtaja 
kuukauden ajan muun 
työn ohessa. 1 032,75 ! 1 032,75 !

Ympäristöluvan tutkiminen

Työnjohtaja 
kuukauden ajan muun 
työn ohessa. 1 032,75 ! 1 032,75 !

Seuraavan vuoden 
investointien suunnittelu

Työnjohtaja 
kuukauden ajan muun 
työn ohessa. 1 032,75 ! 1 032,75 !

Yhteensä 4 647,38 ! 4 647,38 !
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Suunnitteluyksikkö

Tehtävä Aika
Kustannukset/ 
verkostokm Kustannukset

Kertaluontoiset 
investoinnitVesihuollon toiminta-alueen 
laajuuden suunnittelu ja 
sopiminen vanhan 
vesihuoltolaitoksen kanssa

Yksi työntekijä 
kuukauden ajan kiinteä kustannus 4 734,00 !

Vesihuollon 
kehittämissuunnitelman 
päivittäminen

Yksi työntekijä 
kuukauden ajan kiinteä kustannus 4 734,00 !

Yhteensä 9 468,00 !

Kustannukset yhteensä ennen kuntaliitosta 327 858,29 !
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Tehtävät kuntaliitoksen jälkeen kustannuksineen

Suunnitteluyksikkö

Tehtävä Aika
Kustannukset/ 
verkostokm Kustannukset

Kertaluontoiset investoinnit
Vesihuollon 
valmiussuunnitelman 
tekeminen

Yksi työntekijä puolen 
vuoden ajan muun 
työn ohessa 6 312,00 !

Vesihuollon 
yleissuunnitelman 
tekeminen

Yksi työntekijä puolen 
vuoden ajan muun 
työn ohessa 6 312,00 !

pitkäaikaiset tehtävät 
ensimmäisen vuoden 
ajalta.

Yksityiskohtaisemmat 
saneeraussuunnitelmat

Yksi työntekijä puolen 
vuoden ajan muun 
työn ohessa 52,60 ! 7 890,00 !

Yhteensä 78,90 ! 30 771,00 !



LIITE 4 6/8

Verkostoyksikkö

Tehtävä Aika
Kustannukset/ 
verkostokm Kustannukset

Vuotojen sattuessa alueella 
käynti ja vuodon korjaus 10,20 ! 1 530,38 !
Tukkeutuvien linjojen 
puhdistaminen tietyin 
väliajoin

Kaksi työntekijää 
kahtena päivänä 
kuukaudessa 47,86 ! 7 179,00 !

Uusien liittyimien 
rakentaminen 59,83 ! 8 973,75 !

Verkoston saneeraus 136,03 ! 20 405,00 !

Yhteensä 380,88 ! 57 132,19 !

Mittariyksikkö

Tehtävä Aika Kustannukset/ liittyjät Kustannukset

Kertaluontoiset 
kustannukset

Mittareiden vaihto Kuopion 
Veden omiin mittareihin

 kaksi työntekijää 
kahden kevään ajan 
kuntaliitoksesta muun 
työn ohella. 39,88 ! 19 941,67 !

Pysyvät kustannukset 
ensimmäisen vuoden 
ajalta.
Ongelmien sattuessa 
työntekijän vierailu uudella 
alueella

Kaksi työntekijää noin 
kaksi kertaa 
kuukaudessa. 0,80 ! 398,83 !

Yhteensä 61,02 ! 30 510,75 !
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Vesilaitosyksikkö

Tehtävä Aika Kustannukset/ laitos Kustannukset

Kertaluontoiset investoinit
Automaation tuominen 
Kuopion Veden vaatimalle 
tasolle Tilattava työ 100 000,00 ! 100 000,00 !
Veden laadun saaminen 
vaaditulle tasolle (esim. UV-
suodatus) Tilattava työ 10 000,00 ! 10 000,00 !
Pitkäaikaiset tehtävät 
ensimmäisen vuoden 
ajalta.

Laitoksen etätarkkailu
Muun työn ohessa 
vuoden aikana. 6 280,80 ! 6 280,80 !

Vesinäytteiden otto paikan 
päällä ja veden laadun 
tarkkailu

Yksi työntekijä yhtenä 
päivänä viikossa 6 273,60 ! 6 273,60 !

Laitoksilla vierailu joka 
viikko

Yksi työntekijä yhtenä 
päivänä viikossa 6 273,60 ! 6 273,60 !

Yhteensä 138 242,00 ! 138 242,00 !
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Jätevesilaitos

Tehtävä Aika Kustannukset/ laitos Kustannukset

Kertalountoiset 
kustannusket
Automaation tuominen 
Kuopion Veden vaatimalle 
tasolle Tilattava työ 100 000,00 ! 100 000,00 !

Pitkäaikaiset kustannukset 0,00 !

Yksi lisätyöntekijä 29 424,00 ! 29 424,00 !

Yhteensä 144 136,00 ! 144 136,00 !

Hallinto

Tehtävä Aika Kustannukset/ liittyjä Kustannukset

Uusien liittyjien liittäminen 
laskutukseen

Insinööri vuoden 
aikana muun työn 
ohessa* 1,08 ! 541,83 !

Vanhojen liittymien 
muuttaminen uusille 
henkilöille.

Yksi työntekijä vuoden 
aikana muun työn 
ohessa** 0,98 ! 490,00 !

Yhteensä 3,10 ! 1 547,75 !

Kustannukset yhteensä kuntaliitoksen jälkeen 402 339,69 !


