
ESITYS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEKSI 14.2.2018, 

ESITYSLISTAN KOHTA 7 

 

Me allekirjoittaneet Nousiaisten kunnan teknisen lautakunnan jäsenet esitämme, että lautakunta 

tekisi seuraavansisältöisen päätöksen käsitellessään lautakunnan esityslistalla olevaa asiaa 

”Vesivahinko Nousiaisten alueella” (kohta 7): 
 

 

 

       Varsinaisena päätösehdotuksena tekninen lautakunta päättää: 
a.       että se ei kuule yhtiön toimitusjohtaja Timo Ojaa asiantuntijana, koska lautakunnan 

tulkinnan mukaan lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään asiaa, vaan toimivalta 

hallintosäännön mukaan kuuluu ympäristölautakunnalle ja kunnanhallitukselle. 

 

b.       että se esittää Nousiaisten kunnanhallitukselle seuraavat kysymykset 

jatkoselvityksiensä pohjaksi (kysymykset on ryhmitetty teemoittain) sekä kehottaa 

virkavastuulla toimivaa kunnanhallitusta hankkimaan kysymyksiin kirjalliset vastaukset: 

 

 

VESIHUOLTOYHTIÖN JA KUNNAN SUHDE: 

 

1. Vesiyhtiö on yhtiöitetty vuonna 2016 tehdyillä päätöksillä. Onko tällä 

tavoiteltu muuta kuin sitä, että vuoden 2016 tilinpäätöksessä kunnan 

tunnusluvut saatiin näyttämään paremmilta ja siten vältettiin muun 

muassa uuden kuntalain 110 § 3 mom. tarkoittaman talouden 

tasapainotussuunnitelman laatiminen vuoden 2018 talousarvion 

yhteydessä? Jos yhtiöittämistä ei olisi tehty, olisiko kunta täyttänyt 

kaikki tai osan kuntalain 118 § tai kunnan talouden tunnuslukujen 

eräistä raja-arvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2011) 2 

§:n tarkoittamat kriteerit? 

 

2. Liiketoimintakauppaa koskevassa sopimuksessa yhtiölle ei ole 

luovutettu henkilöstöä. Nähtävästi yhtiö käyttää kunnan henkilöstöä 

toiminnassaan. Onko tästä tehty asianmukainen sopimus ja onko yhtiö 

suorittanut asianmukaiset korvaukset kunnalle työvoiman käytöstä? 

Näkyvätkö siis kunnan henkilöstön käytöstä aiheutuvat kustannukset 

Nousiaisten Vesi Oy:n tuloslaskelmassa? 

 

3. Kunnan teknisen johtajan tehtäviin on sisällytetty Nousiaisten Vesi 

Oy:n toimitusjohtajan tehtävät. Onko yhtiö nimennyt henkilön 

toimitusjohtajaksi, vaikka sitä tietoa ei ole merkitty kaupparekisteriin, 

vaikka kaupparekisterilain (129/1979) 14 §:n mukaan muutosilmoitus 

tulisi tehdä viipymättä. Onko yhtiö nimennyt teknisen johtajan 

sijaisen tai muun henkilön toimitusjohtajan sijaiseksi ja jos on, niin 

miksi siitä ei ole tehty muutosilmoitusta kaupparekisteriin? 

 

4. Vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä kunta on myöntänyt 

yhtiölle 500 000 euron lainan. Onko laina nostettu ja mihin se on 

käytetty? Onko kunta lainan antaessaan arvioinut lainaan liittyvää 

riskiä siten kuin kuntalain 129 § edellyttää? Onko lainalle vaadittu 

kunnan edut turvaavat vastavakuudet? 

 

5. Kunnan vesilasku on kasvanut vuonna 2017 noin 50 000 eurolla. 

Mistä tämä johtuu? 



 

6. Millaisia riskejä vesihuoltoyhtiön toimintaan kunnan kannalta liittyy 

ja onko nämä riskit huomioitu asianmukaisesti kunnassa? 

 

7. Yhtiön ensimmäinen tilikausi on juuri päättynyt, mikä on yhtiön 

tilinpäätösaikataulu ja onko yhtiön tilintarkastaja tietoinen yhtiön 

viimeaikaisista käänteistä? 

 

8. Onko yhtiö antanut kunnan verkkosivuilta löytyvän konserniohjeen 

4.4. kohdassa tarkoitetut tiedot konserniohjeessa edellytetyn 

aikataulun mukaisesti vuoden 2017 aikana? 

 

9. Onko kunta suorittanut viime aikoina omistajaohjausta yhtiöön? Onko 

konsernijohto konserniohjeen 4 kohdan mukaisella tavalla seurannut 

yhtiön toimintaa ja tehnyt yhtiölle toimenpide-ehdotuksia 

havaitsemistaan epäkohdista? Onko kunnanhallitus järjestänyt yhtiön 

valvonnan konserniohjeen tarkoittamalla tavalla? Miten tämä 

valvonta on käytännössä toteutettu? 

 

10. Katsooko kunnanhallitus, että yhtiön hallitus täyttää kuntalain 47 § 2 

mom. vaatimukset riittävästä osaamisesta yhtiön hallituksessa? 

 

VERKOSTON KUNTO: 

 

1. Vesihuoltolain 15 §:n mukaan vesihuoltolaitoksella on selvilläolo- ja 

tarkkailuvelvollisuus. Onko yhtiö tietoinen verkostojensa sijainnista ja 

ovatko nämä tiedot sähköisessä muodossa? 

 

2. Vesihuoltolain 9 §:n mukaan vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-

alueellaan vesihuollosta. Huolehtimiseen sisältyy muun muassa 

ylläpitovelvollisuus. Onko verkosto asianmukaisessa kunnossa? Onko 

verkoston kunnossa tapahtunut merkittäviä muutoksia sen jälkeen, 

kun kunta on luovuttanut verkoston yhtiölle? Onko yhtiö ollut 

tietoinen verkoston tosiasiallisesta kunnosta? 

 

3. Vesihuoltolain 18 ja 19 §:ssä on säädetty vesihuoltolaitoksen 

maksuista. Onko kunnalla tarkoitus antaa lain 18 § 3 mom. 

tarkoittamaa avustusta yhtiölle mahdollisiin uus- ja 

korvausinvestointeihin? Onko kunnalla tarkoitus antaa kyseistä 

avustusta nyt käsillä olleen vesikriisin johdosta? Millainen vaikutus 

tällä on kunnan talouden kantokykyyn suhteessa vuoden 2018 

talousarviossa ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelmassa todettuun? 

 

4. Onko kunta valmis harkitsemaan vesihuoltoyhtiön myymistä tai 

fuusioimista johonkin toiseen alueellisesti vahvempaan 

vesihuoltoyhtiöön? 

 

PUTKIRIKKO: 

1. Julkisuudessa on liikkunut tietoja, jonka mukaan putkirikko on 

tapahtunut jo viime syksynä. Pitääkö tämä tieto paikkaansa? 

 

2. Missä saastumisen aiheuttanut putkirikko on tapahtunut ja miten se on 

tapahtunut? 

 



3. Onko varmistettu, että nimenomaan tämä on se kohta, joka veden 

saastumisen aiheutti, eikä esimerkiksi joku muu? 

 

4. Olisiko saastuminen voitu välttää, mikäli ulkopuolista asiantuntija-

apua olisi käytetty jo aiemmin syksyllä, eikä vasta veden saastumisen 

jälkeen? 

 

5. Onko kaikilla vesitöitä (korjaus- ja etsintätoimet) tehneillä henkilöillä 

ollut terveydensuojelulain 20 b §:n tarkoittama talousvesihygieeninen 

osaaminen? 

 

6. Onko talousveden laatua seurattu ennen putkirikkoa, sen aikana sekä 

korjaustoimien yhteydessä siten kuin terveydensuojelulain 20 § 

edellyttää ja onko tehty säännöksen 2 mom. tarkoittama riskiarviointi? 

 

7. Onko kuntaan oltu kuntalaisten taholta yhteydessä jo perjantaina 

26.1.2018 tai aiemmin? Onko vesihuoltolaitos tehnyt tuolloin 

vesihuoltolain 20 a §:n 1 mom. tarkoittaman ilmoituksen välittömästi 

terveydensuojeluviranomaiselle ja ryhtynyt toimenpiteisiin 

talousveden laadun parantamiseksi? Jos näin ei ole tapahtunut, 

aikooko kunnanhallitus käynnistää prosessin sen selvittämiseksi, 

täyttyykö asiassa terveydensuojelulain 54 §:n 4 mom. 3 kohdan 

tunnusmerkistö? 

 

8. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan 

terveydensuojeluviranomainen on saanut tiedon asiasta lehdistön 

kautta 26.1.2018. Onko kunnan terveydensuojeluviranomainen tehnyt 

terveydensuojelulain 20 a § 2 mom. tarkoittaman ilmoituksen THL:lle 

ja aluehallintovirastolle sekä kutsunut koolle 

epidemiaselvitystyöryhmän epidemian? Jos näin ei ole tapahtunut, 

aikooko kunnanhallitus käynnistää prosessin sen selvittämiseksi, 

täyttyykö asiassa terveydensuojelulain 54 § 2 mom. ja rikoslain 44 

luvun 2 §:n tunnusmerkistö? 

 

VESIKRIISIN HOITAMINEN: 

 

1. Terveydensuojelulain 20 a § 2 mom. mukaan ilmoitus kansalliseen 

varoitusjärjestelmään on tehtävä viipymättä, jotta asiantuntija-

apuresurssit saadaan käyttöön? Onko terveydensuojeluviranomaisten 

toiminta ollut asianmukaista, kun yhteydenottoihin ei lehtitietojen 

perusteella ole reagoitu heti, vaan vasta seuraavana päivänä 

(27.1.2018), jolloin sadat ihmiset ovat altistuneet saastuneelle 

vedelle? Miten on mahdollista, että 28.1.2018 on annettu tieto, että 

seuraavana päivänä vesi on todennäköisesti puhdasta, vaikka 

alustavista vesinäytteistä oli kuitenkin juuri löytynyt E.coli-bakteereja 

ja esimerkiksi Valviran asiaa koskevien ohjeiden mukaan tällaisessa 

tilanteessa vesiepidemian riski on suuri? 

 

2. Valmiuslain 12 §:ssä on säädetty varautumisvelvollisuudesta. Onko 

kunta varautunut, suunnitellut ja harjoitellut tämäntyyppistä tilannetta 

asianmukaisesti? Onko valmiussuunnitelmat ajantasaisia ja tuntevatko 

johtavat virkamiehet niiden sisällöt? Onko toiminta häiriötilanteessa 

tapahtunut valmiussuunnitelman mukaisesti? 

 



3. Vesihuoltolain 15 a §:n 2 mom. mukaan vesihuoltolaitoksen on tullut 

laatia häiriösuunnitelma. Onko tällainen olemassa ja onko se 

toimitettu säännöksessä mainituille viranomaisille? Onko vesikriisissä 

toimittu kyseisen suunnitelman mukaisesti? 

 

4. Vesihuoltolain 15 a § 1 mom. mukaan vesihuoltolaitos vastaa 

verkostoonsa liitettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalvelujen 

saatavuudesta häiriötilanteessa. Tällä tarkoitetaan talousvesi- ja 

viemäröintipalveluja. Katsooko kunnanhallitus, että nyt käsillä olleen 

talousvedenjakelun katkaisun ajaksi vesihuoltolaitos on riittävällä 

tavalla vastannut vesihuoltopalveluista häiriötilanteen aikana, joka on 

alkanut jo 26.1.2018 ja jonka johdosta vesi on asetettu kokonaan 

käyttökieltoon 6.2.2018 alkaen, kun kunnassa, tarkemmin sen 

keskustassa, on ollut ensin yksi ja sen jälkeen toinen käytännössä 

juomavedenjakelupiste, mutta ei esimerkiksi laajasti 

peseytymismahdollisuuksia? 

 

5. Katsooko kunnanhallitus, että desinfiointi on sujunut ”suunnitelmien 

mukaan”, kun kunnan verkkosivuilta löytyvissä tiedotteissa esitetty 

aikataulu keskeytykselle on jatkuvasti muuttunut, jonka ohella myös 

annetut ohjeet ovat muuttuneet? Lisäksi osa luvatuista ohjeista (mitä 

tehdä, kun lapsi tai lemmikki juo vettä) on sittenkin jätetty kokonaan 

julkaisematta? 

 

6. Onko mahdollista, että putkissa on sakkaumaa, johon virukset ja 

bakteerit ovat edelleen jääneet? 

 

7. Julkisuuteen on 11.2.2018 kerrottu, että keittokehotuksen 

lopettaminen edellyttää kahta puhdasta näytettä. Näytteiden 

analysointi kestää viikon. Miten on mahdollista, että koulujen 

desinfioinnin jälkeen, seuraavana päivänä koululaisille annettiin jo 

lupa juoda vettä? Oliko tuolloin jo tieto siitä, että verkosto on puhdas? 

 

8. Onko varmaa, että kun lämminvesivaraajia ei ole desinfioitu, verkosto 

on puhdistunut? Eikö kuitenkin ole mahdollista, että saastunut vesi 

jättää saasteet varaajiin ja esimerkiksi kylvyn yhteydessä lapset 

nauttivat saastunutta vettä? 

 

9. Onko varmaa, että Valpperin alue on puhdas? 

 

HYVITYKSET JA VAHINGONKORVAUKSET ASIAKKAILLE SEKÄ MAHDOLLISET 

VAHINGONKORVAUKSET YHTIÖLLE: 

 

1. Katsooko vesihuoltolaitos, että vesihuollossa on ollut vesihuoltolain 

27 §:n tarkoittama virhe ja mistä lähtien virhe on ollut olemassa? 

 

2. Aikooko vesihuoltolaitos ja kuinka paljon myöntää vesihuoltolain 27 

§:n 3 mom. tarkoittamaa hinnanalennusta ja edellyttääkö 

hinnanalennuksen vaatiminen vaatimuksen esittämistä 

vesihuoltolaitokselle vai toteutetaanko hinnanalennus automaattisesti? 

 

3. Vesihuoltolain 28 §:n mukaan vesihuoltolaitos on velvollinen 

korvaamaan aiheuttamansa vahingon? Aikooko vesihuoltolaitos 

korvata asiakkailleen a) terveyskeskusmaksut ja muut vesiepidemiasta 

johtuvan sairastumisen aiheuttamat kustannukset? b) asiakkaille 



desinfioinnista ja huuhtelusta aiheutuneen veden? c) korvaavan veden 

hankinnasta aiheutuneet kustannukset? d) muut veden käytön 

estymisestä aiheutuneet kustannukset, kuten peseytymismaksut, 

kilometrikorvaukset evakkoon, mahdolliset majoituskustannukset? e) 

aikooko vesihuoltolaitos korvata kunnassa toimiville yrittäjille ja 

muille syntyneet ansionmenetykset? f) aikooko vesihuoltolaitos 

korvata asiakaskunnalleen aiheutuman muun kuin taloudellisen 

menetyksen, joka perustuu palvelujen käyttöön perustuvan hyödyn 

olennaisen menetyksen? 

 

4. Onko mahdollista, että joku muu kuin kunta, yhtiö tai sen toimijat 

ovat vahingonkorvausvelvollisia yhtiölle? Aikooko yhtiö selvittää 

nämä? Onko yhtiöllä vakuutuksia, jotka osaltaan kattaa syntyneet 

vahingot?  

 

  PAHOITTELU ASIAKASKUNNALLE: 

 

1. Onko missään vaiheessa kenellekään kunnan ylimmässä johdossa tai 

yhtiössä tullut mieleen, että olisi asianmukaista pahoitella 

tapahtunutta ja kuntalaisille ja asiakkaille aiheutunutta haittaa? 

 

VESIYHTIÖN HALLITUKSEN JA KUNNANJOHTAJAN LUOTTAMUS: 

 

1. Nauttiiko Nousiaisten Vesi oy:n hallitus konsernijohdon luottamusta? 

2. Nauttiiko häiriötilanteiden johtamisesta vastuussa oleva 

kunnanjohtaja kunnanhallituksen luottamusta? 

 

KUNNANHALLITUKSEN OMA ASEMA: 

 

1. Katsooko kunnanhallitus, että sen toiminta vesikriisissä ja 

konserniohjauksessa on tapahtunut asianmukaisesti? Onko 

kunnanhallitus valmis selvittämään omatoimisesti, nauttiiko se 

valtuuston luottamusta esittämällä kuntalain 34 §:n 4 mom. 

tarkoittamalla tavalla kuntalain 35 §:n tilapäisen valiokunnan 

perustamista? 

 

LOPPUHUOMIO: 

Pidämme erittäin tärkeänä, että tämä asia tutkitaan tarkasti luottamuksen 

palauttamiseksi Nousiaisten kuntaan ja Nousiaisten Vesi Oy:öön. Useat 

kuntalaiset ovat sekä sosiaalisessa mediassa että kadulla tavatessa ilmaisseet 

vahvaa turhautumista Nousiaisten kunnan tapaan hoitaa asioita ja uhanneet 

jopa poismuuttamisella. Tämä on erittäin ikävää, koska kunnan toiminnan ei 

saisi aiheuttaa tällaisia reaktioita. Luottamus voidaan palauttaa ainoastaan 

asioiden avoimella selvittämisellä. Toivomme, että kaikki yhtyvät tähän 

näkemykseen. 

 

NOUSIAISISSA 14.2.2018 

 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 



N.N. 

 

 


