
Tiedote ja kysely Valkeismäen ja Korppisen alueen 
kiinteistöille 

Yleistä tietoa vesihuollon kustannuksista: 

Vuonna 2015 keskimääräinen puhtaan veden kuutiohinta Suomessa on ollut 1,64 
euroa/m3. Pihtiputaan keskustan taajamassa toimivan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella 
puhtaan veden kuutiohinta on tällä hetkellä 1,72 euroa/m3.  

Veden kuutiomaksun lisäksi keskitetyssä vesihuollossa peritään tyypillisesti perusmaksu, 
jolla ylläpidetään verkoston kuntoa. 

Verkoston rakentamisvaiheessa peritään kiinteistökohtainen liittymämaksu, jolla katetaan 
kiinteistön liittyminen vesijohtoverkostoon ja verkoston rakentamiskustannuksia. 
Pihtiputaan taajama-alueen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella liittymismaksu 
keskikokoiselle omakotitalolle on noin 2300 euroa. 

Asiakkailta perittävien maksujen on katettava vesihuollon järjestämiseen liittyvät 
kustannukset ja vesihuollon toiminta on oltava taloudellisesti kestävällä pohjalla.  

Aiemmin vesihuoltolaitosten perustamiseen on ollut erilaisia rahoituskanavia valtion 
taholta, ja osuuskuntia verkostoineen onkin rahoitettu paljon myös tukirahoin. Tällä 
hetkellä avustuskanavia ei rakentamiseen suoraan ole tiedossamme. 

Vesihuollon eri vastuutahot ja tehtävät: 

 

 

Lisätietoa aiheesta löydät lisää mm.: 
ympäristo.fi/vesihuolto  Ympäristöministeriön kotisivut 
vvy.fi   Vesilaitosyhdistys  

Kunnan on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin vesihuollon 

järjestämiseksi, jos suurehkon 
asukasjoukon tarve tai 

terveydelliset tai 
ympäristönsuojelulliset syyt 

edellyttävät. Lisäksi kunnan tehtävä 
on kehittää vesihuoltoa alueellaan 
yhdyskuntakehitystä vastaavasti

Vesihuoltolaitos (esim. 
vesiosuuskunta) on palvelutuottaja 

joka huolehtii vedenotosta, 
talousveden jakelusta sekä 
jäteveden viemäröinnistä ja 

puhdistuksesta. Suomessa on noin 
1500 vesihuoltolaitosta, joiden 
vesijohtoverkostojen piirissä on 
runsaat 90% Suomen talouksista

Kiinteistön omistajan vastuulla 
on huolehtia kiinteistönsä 
vesihuollosta eli siitä, että 

kiinteistöllä on käytettävissä 
riittävästi puhdasta talousvettä

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön kotisivut. https://mmm.fi/vesi/vesihuolto_tehtavat 



Valkeismäen ja Korppisen alueen tilanne vesihuollon suhteen: 

Pihtiputaan kunnassa on ollut keskustelua Valkeismäen ja Korppisen vesihuollon tilasta 
vuosien 2019–2020 aikana. Alueella ei ole toimivaa vesiosuuskuntaa, eikä alue kuulu 
Pihtiputaan lämpö ja vesi Oy:n toiminta-alueeseen. Sääolosuhteet ovat viime vuosina 
aiheuttaneet alueen asukkaille kaivoveden loppumista ja osassa kiinteistöjä pohjavedessä 
on ollut rauta- ja mangaanin määrät koholla.  

Pihtiputaan kunta on pitänyt yhden yleisötilaisuuden asiasta Korppisen kylätalolla ja asiaa 
on myös käsitelty teknisessä lautakunnassa sekä kunnanhallituksessa kahden eri 
valtuustoaloitteen käsittelyissä. Yleisötilaisuudessa esiteltiin PLV Oy:n tekemät, alustavat 
vaihtolaskelmat alueen vesihuollon järjestämiseen.  

Korppisilla järjestetyssä yleisötilaisuudessa nousi esiin tarve kartoittaa tarkemmin alueen 
asukkaiden vesihuollon nykytila sekä mahdollinen kiinnostus keskitetyn vesihuollon 
järjestämiseen. 

 

Lähestymme alueen kiinteistönomistajia tällä kirjeellä/tiedotteella sekä mukana olevalla 
kyselylomakkeella. Kirje ja lomake löytyvät myös kunnan kotisivuilta www.pihtipudas.fi 

 

Liitteenä olevaan kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, eikä sido vastaaja mihinkään. 
Tietoja tullaan käyttämään mahdolliseen vesihuoltolaitoksen perustamiseen liittyvän 
hankesuunnittelun taustatietoina.  

Palauta lomake Pihtiputaan kunnan tekniseen toimistoon tai Korppisen kylätalon 
postilaatikkoon elokuun 2020 loppuun mennessä. 

 

Kirjejakelu ei ole kattava ja pyydämmekin alueen asukkaita tiedottamaan asiasta 
naapureitaan sekä mökkiläisiä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pihtiputaalla 6.7.2020 

Pihtiputaan kunta/Tekninen toimi 

Salla Kumpulainen Juho Tenhunen  



Vesihuollon järjestämisen kyselylomake – 
Korppinen/Valkeismäki 

Keskitetyn vesihuollon järjestämisen mahdollisuuksien selvittämiseen Pihtiputaan kunta 
tarvitsee alla olevat tiedot. 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, eikä sido vastaaja mihinkään.  

Tietoja tullaan käyttämään mahdolliseen vesihuoltolaitoksen perustamiseen liittyvän 
hankesuunnittelun taustatietoina.  

Pyydämme palauttamaan lomakkeen Pihtiputaan kunnan tekniseen toimistoon tai 
Korppisen kylätalon postilaatikkoon elokuun 2020 loppuun mennessä. 

 

Minkälainen on kiinteistönne nykyinen 
vesihuoltoratkaisu? 
 
 

 

Onko nykytilanne riittävä? Jos ei, niin 
minkälaista kehittämistä järjestelmänne 
tarvitsee? 
 

 

Olisitteko kiinnostuneet keskitetystä 
vesihuollon järjestämisestä?  
 
 

 

Vesihuollon järjestämisen kustannukset 
tulee kattaa käyttömaksuilla niin, että 
vesihuolto on taloudellisesti turvattu. 
Liittymismaksuin katetaan verkoston 
rakentamiskuluja. 
 
Kuinka paljon olisitte enimmillään 
valmiita maksamaan vesiliittymästä 
kiinteistöllenne? 
(Ympyröi haluamasi vaihtoehto) 

Liittymismaksun suuruus: 
 
2000…….6000 euroa 
 
6000…....8000 euroa 
 
8000…….12 000 euroa 
 
12000…..16 000 euroa 
 
Muu, mikä? __________________ 
 

Kiinteistönne osoite? 
 
 
 

 
 
 

Vapaa sana liittyen vesihuoltoon? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


