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KH 18 S RAIKUNSEUDUN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN HWAKSYMINEN

AIoite

Raikunseudun vesiosuuskunta on pyytanyt kuntaa vahvistamaan ve-
siosuuskunnan toiminta-alueen.

Kaavoitus. JJ-P 1 1.12.2012

Kangaaalan v€aihuollon kehittemiesuunnitelma

Vesihuollon kehittemiste kunnassa ohjaa vesihuollon kehittdmissuunnite{-
ma 2004-2030, jonka valtuusto hyvaksyiv. 2004. Sahalahden osalta suun-
nitelmaa paivitettiin v. 2007. Kehittiimissuunnitelmassa on asemakaavojen
ulkopuolisten alueiden osalta oteltu kantaa siihen, mitka alueet ovat ter-
veydeliisesti, ymparist6nsuojslullisesti, teknis-taloudellisesti ja maankaytdn
suunnittelun kannalta perusteltua toteuttaa osuuskuntapohjaisesti. Kehit-
tamissuunnitelmassa on esitetty mahdollisia alueita vesiosuuskuntien ver-
kostoille.

Raikun kyEkeskus on Kangasalan Veden vesijohtoverkoston toiminta-
aluetta. Kehittdmissuunnitelmassa Raikun ja Vehoniemen alueille on mea-
ritelty keskitetty jatevedenkdsittely ja vesijohtoverkoston laajennukset. He-
poniemen alue on esit€tty mahdollisena vesiosuuskunnan verkosiojen alu-
eena. Kunta on peivittamesse vesihuollon kehitemissuunnitelmaa. Paivi-
tetty kehitlemissuunnitelma tulee hyvAksyttavgksi v. 2013 atkupuolella. Ke-
hittdmissuunnltelmaluonnoksessa (4.10.2012) todetaan, etta Raikun alu-
een vesihuoito toteutetaan vesihuolto-osuuskuniana. Yleissuunnitelmat
osuuskunnan v6si- ja viemarilinjoista on laadittu ja v. 2012 laaditaan ra-
kennussuunnitelmat-

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen vahvistaminen

Vesihuoltolaissa mieritelEen vesihuoltolaitoksen. Esse taoauksessa ve-
siosuuskunnan, velvoitteet toiminta-alueella sekd kiinteistbjen vesijohto- ja
viemariverkostoon Iiittdmisvelvollisuus. Toiminta-alueen hWEksymisolE on
siten merkitavia oikeusvaikutuksia ja se on siten laitoks€n operatuvtseen
toimintaan oleellisesti vaikuttava Dadtais.

Vesihuoltolain 7 S:ssa mearitelHan, ete vesihuoltolaitosten toiminta-
alueiden tules kattaa alueet, joilla kiinteistdj€n liittaminen vesihuoltolaitok-
ssn vesUohtoon trai viemariin on tarpeen asutuksen traikka vesihuollon kan-
nalta agutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan mearan tai
laadun vuoksi-

Vesihuoltolain mukaan laitoksella on velvollisuus huolehtia vesihuollosta
toimintia-alueella eli asiakkaille on tarjottava palvelut. Laitoksen taloudelli-
set mahdollisuudgt palvelujen tuoftamiseen koko toiminta-alueella on siten
otettava huomioon toiminta-alueesta peatettaessa. Laki ei kuitenkaan rajoi-
ta palvelujen tarjoamista toiminta-alueen ulkopuolelle.

Olt€tr oikoaksi todistaa
Kangasalia 29.'1.2013

Pdtlikirjanpiteja Jamo Kivine%
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Toiminta-alue on maarltelteva erikseen puhtaan veden toimrttamiselte (ve_
sjlohtoverkosto) ja jatev€sille (viemdriverkostoy. naif<un f<ytaf esluGesia-
Kangasatan Vesi huolehtii vesijohtoverkostosta ja Raikun;eudun ve-
srosuuskunta rakentaa alueelle jdtevesiviemariverkoston. Kylijkeskuksessa
osuuskunnalle on mderitelty vain jateveden toiminta_alue. lr,iuualia osuus-Kunnan totmtnta-atueella puhtaan veden ja jdteveden toiminta_alue on yh_
teneveinen.
Raikunseudun vesiosuuskunnan on tarkoitus rakentiaa verkostot kolmessa
eJi vaiheessa. joista kukin on esitetty toiminta_aluekartassa omalla veril_raan. rotsen vaiheen tavoitteelliseksi toteuttamisajankohdaksi on mdrriteltu
2014 ja kotmannen vaiheen tavoitteeltiseksi alant6naarci Zo iS. 

-- ''''

Hulev€sille ei ole tarpeen maeritella toiminta_aluetta_ Osuuskunnan toimin-ta-atue on esitetty kartalh peaosin kiinteistonrajojen mukaan. Suurten taiuseasta palstasla koostuvien kiinteistdjen osalta toiminta_alue on selkev_
oen vuoksi.rajattu siten. ete vain pihapiiri tai tatouskeskus on kartalta sisel-ryrerry lotmrnta-atueeseen. Vesihuoltolain 10 S:n mukaan liittymisvelvoll!
suus koskee joka tapauksessa koko kiintelst6a.

Toiminta-alueen ei tarvitse kattaa kaikkia verkoston kohtia ja osuuskunta
voi ottaa myds toiminta-alueen utkopuolisia kiinteistdja asi;kkaakseen. jos
rormrnra-atueen utkopuotella on kiinteistdja. joiden vedenhankinnasta tai id_
tevesren viem6rdinnjsta laitos on aiemmjn tehdyissa liittymissopimuksiss;
sitoutunut.huolehtimaan, pysyvet nema sopimu'tset voimassa iiippumatta
lormrnla-atueiden rajauksista. Toiminta_aluekartassa on esitetty v€rkostolin_jojon kulkeminen atueella niilta osin kuin kuntaan on s.ihkdisejtitoi;iteat;'
suunnitelma-aineisto. Pulkilinjojen tarkat sijainnrt varmrstuvat vasta linioia
raKennettaessa Ja osuuskunnan on toimitettava kuntaan tarkemitatut iuiki-tiedot linjojen rakentamisen jdlkeen.

Mikali toiminta-alueeseen kuuluvalle kiinteistolle taaditiaan ranta_
asemakaava lai hwaksyttyd ranta-asemakaavaa muutetaan, lulee vosi_
nuorro nlol€n rakentamista Elle alueelle veltaa ilman hweksyttya ranta_
asemakaavaa ja sen jalkeiste toteutussuunnittelua.

Raikunseudun vesiosuuskunta on esitanyt kunnalle toiminta_alueen vah-vistamrsla,22.10 20't2.pei€ty a kirjee d. OsuusLunnan telemaa esirysiatormtnta-aiueeksi on tesmennetty kunnan ohjauksessa ja yhteislydssj
osuusKunnan kanssa. Alustavasta ehdotuksesta toiminla_alueekai on ow-
detty kommentti my6s pirkanmaan ELy-keskuks€lta.

Vesiosuuskunta on antanut lausunnon alustavastia toiminta_alue-
ehdotuksesta 5.10.20'12, jossa toiminta-alue todetaan hwaksyftaveksi si-ten, efte Vehoniemen automuseo rajataan pois toiminta-atueesta, ioit<a
museofta er oie osoitettu kiinnostusta liittymiseen ja museon liifteminen
verkostoon aiheuttaisi vesiosuuskunnalle huomattavat lisekustannukset.
Liitteminen edellyttae Natura-selvitystd ja Lahdentien alituksen i"l""i"rni"_
ta. veftostohanke on jo nyt suunnitelluilta kustannuksiltaan sietokyvyn ed-rirajoilla. Jos automuseo sisallyteEan osuuskunnan toiminta_alue;s;en, tu-ree se strnaa vaih€eseen ll l ja siitd aiheutuvat Natura_selvitys. t ienalitus_eqr r Ja s ra atneutuvat Natura-selvitys, tienalitus_ym. kustannukset tulevat Kangasalan kunnan hoidettavaks;. Osuuskunnan

Olteen oik€ksi todisiaa
Kangasalla 29.1.2013

Pdytikidanpiiaja Jamo Kivineva
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Kangasalan Vesi -liikelaitoksen vesijohtoverkoston toiminta-alue Raikussa.

Raikunseudun vesiosuuskunnan toiminta-aluerajaukseen on nahtavilld
olon jalkeen tehty seuraavat muutokset Raikun kyl6keskuksessa Kangas-
alan Veden vesijohtoverkoston toiminta-aluetta ei ole muutettu Raikunseu-
dun vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi, vaan puhtaan veden jakelu kyla-
keskuksessa sailyy Kangasalan Vedella. Raikunseudun vesiosuuskunta
rak€ntaa kyHkeskukseen viemdriverkoston.

Kangasalan Vedelh on joitakin asiakkaita my6s oman toiminta-alueensa
ulkopuolella. Toiminta-alueen ulkopuoliset asiakaskiinteistdt sijaitsevat ver-
koston leheisyydesse Raikuntielld, Tiivantielle, Heponiementielld, Salmen-
perdntielle ja TyikAnrannantiellA. Nama kiinteistot seke niiden naapurikiin-
teist6t Heponiementiella, Salmenperentielle ja Tylkdnrannantiella on jatetty
osuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alueen ulkopuolelle. Kiinteistdt
on mahdollista liitae myohemmin Kangasalan Veden toiminta-alueeseen.
Lisaksi Kangasalan Veden Raikun pohjavedenottamoa ei tarvitse sisallyt-
taa vesijohtoverkoston toiminta-alueeseen.

Tanintie e toiminta-aluetta on tarkistettu siten, eta toiminia-alue uloteftu
vain tien alkupaen kiinteistaiille. Vehoniemessa Linnan tilan talouskeskus
sijaitsee kaukana kiinteistdnrajasta ja yli 200 m:n eEisyydelle edellisistd
asuinkiinteistoisti. Naiden kiinteistden mearitteminen osaksi toiminta-
aluetta voidaan katsoa kiinteistijn omistajien kannalta kohtuuttomaksi. Nah-
tdvilla obn jalkeen tehdyt tarkistukset toiminta-alueeseen ovat niin vdhei-
sia, ettei toiminta-aluetta ol€ tarpeen asettaa uudelloen nehtevaksi.

Toiminla-alueen tultua lainvoimaiseksi voi kunnan ymparist6nsuojeluviran-
omainen hakemuksesta mydntda kiinteistdlle vapautuksen vesiosuuskun-
nan verkostoon liittamisesu. Vesihuoltolain mukaan vapautus on mydnnet-
teve, mikali liiflaminen verkostoon muodostuisi kiinteistdn omistajalle tai
haltijalle kohtuuftomaksi eika vapauttaminen vaaranna vesihuollon talou-
dellista ja asianmukaista hoitamista osuuskunnan toiminta-alueella. Kiin-
teistdlld iulee olla kaytettdvisse riittavasti vaatimukset teyuevaa hlousvefie
ja jatevesien kokoaminen ja kasinely voidaan jarjestae niin, ettei niista ai-
heudu terveyshaittaa tai ymparistdn pilaantumista.

Otten oikeksi todislaa

Pityt ikirjanpliaija Jamo Kivine€
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Eusunto on otettu huomioon toiminta-alue-ehdotusta valmisteltaessa. Ve-honiemen automuseo on sisellytetty verkoston toteuttamisen lli]vaiheeseen.

Ehdotus Raikunseudun vesiosuuskunnan toiminta_alueeksi on ollut Vleises-ti nehtavana 29..1 0. - 27. 1 1.20 i 2 teknisessa k"sirk";";;";i ;ffi ;.i 
-

tisivui a. Atueen kiinteistojen omistaji a ja hattijoitd o;;itui;;;;iffi" "
jattea toiminta-arueesta muistutus. Toimintairi,"i"d"i; p i;"#ijiia-sitt€lya esiteltiin myds yleisdtilaisuudessa t(arKun kouru a 6.11.2012. Neh_tevilld olon yhteydesse toiminta-atueesta on pyyC.tty t"usrnnol pi*ln_-
maan ELY-keskuksella, kunnan ympariston"irij]"ruui,."norn"i."it" i"-u.oa_ristdterveydenhuojjotta. tVtycis Kangasalan Ve"i'on 

"ni"nri 
ioi,il,i,l] 

,"'"'-
arueesta lausunnon. Toiminta_alueesta jetetiin nahtaville oioaikana f Smuistutusta.

Vesihuollolain I S 2 momenlin mukaan toiminta-aluerajauksen tule6 ollasellainen, 
_etta 

vesihu-ottotaitos kykene€ taloudeltisesti j; ;s;;;;i;j;;nuotenfl maan vastuullaan olevan vesihuollon alueen. naitunseuiu-n v-e-_'srosuusKunnan vefl(ostot stoittuvat osittain Kangasalan rantaosayleisk;a-van.taj ranta-asemakaavan aluee e ja ositt"i" 
"tu""fb, 

fff" 
"i 

oiJ Jo]."'"_sa yrers-.taiasemakaavaa ja mahdolfinen tayOennysraiintamine; ;;;;;"yksiftaisina hankkeina suunnittelutarveratkaisuilla

Osuuskunnan toimintia-alue on muodost€ttu siten, eftd se muodostaa tar_koitukeenmukaisen kokonaisuuden otGen huomioon osuuskunn"nloiriin_taedellytykset seke alueen ymparistdn_ la terveyOensuoletutavoitteela
maankeyton suunnittelun tavoitteet.

Toiminla-alueeseen on sisellytetty osuuskunnan verkostojen laheisyydesseeninteen.lO0 metrin et5isyyde e verkostosta sijaitsevat a:uin_ ja-lJ;i;];---teist6t seke rakentamattomat rantaosaylejskaavan lai ranta_asemakaavanmukaisot rakennuspaikat. Vallitsevan (dyfti""o"rn"t""" r-oirnt-"i 
"ji"t-ty kohtuuttisena euisyytend verkostoon tiittyrj"u"J l;i;;;; i;p;ilJ#-romara-kennuspaikka koostuu useammasta kiinteistostai. funtin Iil-nteisiJiosatta_tiittymisvetvo isuus astuu voimaan. rnikalt lii"t"*tOfr" f,""t""i-f'rJ"|oma-asunnon tai saunan rakentamise€n.

lll-b 
j1:::.r_"k*l?.9vat yhteistydssd kayneet tepj kiinteisrcjt taiatueet.

lorka.ovat elddmmalta ve*ostosta tai jojlt; v"*o"toj"n rat"ni";inJ,;l;aMoitu. katliiksija jotka siten saaftaisdat vaar"nt"air"ur"irni.n rJf'oJO"f_lisen-toimintakyvyn Telhiset kiint€istdt tai atueet on taLtty ioirnintal 
'"-"'

arueralauksen ulkopuolelle.

Niihtdvrlla,ollut ehdotus toiminta-alueeksi on iaadittu verkoston yleissuunni-tetman pohjatta. Vesi- ja viemdritinjat ovat tdman;arr<een ta*eniunJJlio_kakuussa vatmistuneessa rakennussuunniterrnasia. ruar,uvliia ;;;;;ft 
""toiminta-alue on tarkistettu valmistuneen rakennussuunnitelmJn,rial.t:'

st.

l?j|,::_ryla*:*:" l1 Kangasalan Vesr Jiiketaitoksen vesijohtoverkostonrolmrnta-afuetta. Toiminta-alue on hyvdksytty v. 2011.

Olteen oik€ksi rodistaa
Kangasatta 29.1.2013

Pdytiki4snpillja Jdmo KrMneva
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Toim€enpano: kaavoilus
Tiedoksi: Rrlkunsludun v€sicuuskunta, Kangasalan Vesi -.liikelaitos, pir-
kanmaan ELY*osku!, ynp{ii$ai{en€ysvalvonta, ymperistdnsuoi€lu,
Anna-Leena Toivonen ja Jussi Lehtiniemija Erkki ja trma Ritamgki
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Toimivalta
Kangasalan kunnan hallintosdenn6n 6 S:n mukaan kunnanhallitus mearae
vesihuoltolain 8 S:n mukais€n toiminta-alueen. Hallintosednnon 3 S:n 11.
kohdan mukaan kaavoituslautakunnan toimialana on mm. kunnan vesi-
huollon yleinen kehiteminen.

Oheismateriaali
Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin

Liite
Liite Kaav 49, Raikunseudun vesiosuuskunnan toiminta-aluekartta

Kaavoitusa*kitehti 1 1. 12.2012

Kaavoituslautakunta esittea kunnanhallitukssll€,

1. eftaRaikunseudunvesiosuuskunnantoiminta-aluemaeratean
liitteena olevan kartan mukaiseksi

2. ettd vesihuollon turvaamiseksi my6s erityistilanteissa osuus-
kunta velvoitetaan toimittamaan kunnalle ajantasaiset tiedot
osuuskunnan yhl6yshenkildista seke tarkemitatut tiedot ver
kostoista niiden rakentamisen yhteydessa ja varmisiua, etta
vesijohtoverkostossa on huuhtelumahdollisuus.

Sovelletut oiksuaohieet
Vesihuoltolaki 3 S, 7 S, 8 S, I S, 10 5 ja 11 S

Kaavoituslautakunta 1 1.'12.2012 S 189

Kaavoituslautakunta hyvaksyi kaavoitusa*kitehdin esityksen.

Toimeenpano: kaavoitus
Tiedoksi: Raikunseudun vosiosuuskunta, Kangasalan Vesi --liikelaitos, Pir-
kanmaan ELY-keskus, ymperistdterveysvalvonta ja ymparistdnsuojelu

Oheiamateriaali
Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin

Liite
Liite Kaav 49, Raikunseudun vesiosuuskunnan toiminta-aluokartta

Toimialan johtaja llkka 9.1.2013

Kunnanhallitus pdaittaA hyveksya kaavo'tuslautakunnan esityksen
11.12.2012 S 189.

Kunnanhallitus 21.1.2013 S 18

Kunnanhallitus hWdksyi toimialan johtajan Esityksen.

Olteen oikeaksi todistaa
KangEsalla 29.1.20'13

Pdyliiki4anpi6ja Jano Kivjneva
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VALITUSOSOITUS

Kunnanhallituksen paatits, pyketa 18

Valitusoikeus

Vaiituksen saa tehdA se, johon peatds on kohdistettu taijonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun paatais vdlittdmesti vaikuttaa (asianosainen), seke kunnan jasen. Valitusoikeus
on myds valvontaviranomaisella.

Valitusaika
Valitus on tehtavii 30 paivan kuluessa paatdksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen paiitdksesta edon, jollei muuta neytetd, seitsemente-
na paivana kirjeen Hhettemises€. Kunnan jasenen katsotaan saaneen paetdksesta tie-
don, kun poytakirja on asetettu yleisesti nahtavaksi. Tiedoksiantopaivaai tai sitii paivde,
jona pdakis on asetettu nehtevdksi, ei lueta mdardaikaan.

Valitusviranomainen
Viranomainen, jolle valitus tehdaan:

Hameenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hemeenlinna
Puhelin
Telefaksi

029 56 42200 / va,hde
029 56 42269

sahkdposti hameenlinna.hao@oikeus.ti

Valituskirielmen sisAltd
Valitusviranomaiselle osoitettavassa valituskirjelmassa on ilmoitettava
- pdatds, johon haetaan muutosta
- mifta kohdin pdatdkseen haetraan muutosta ja mit6 muutoksia siihen vaaditaan teh-

Gvaksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimija kotikunta
- postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan

toimittaa

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakatisesti allekirjoitettava.
Jos valittajan puhevaltaa kayftaa henen laillinen edustajansa tai asiamiehensa taijos va-
lituksen laatijana on muu henkilij, valituskirjelmassii on ilmoitettava myds teman henki-
lon nimija kotikunta

Valituskirjelmaen on liitettdva
- peet6s, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperdisene tai jaljennoksena
- todistus siita, mina paivana pdatiis on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan

alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niita ole jo aikaisemmin toimitettu viranomai-

selle.

Otieen oik€aksi todistaa
Kangasalla 29,1.2013

Pdyiiikiianpi€je Jaft o Kivineva
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Valituskirjelman toimittaminen
V€lituskirjelma on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan paaWmistd.
Omalla v€stuulla valitusasiakirjat voi lahettaa postitse tai lehetin veiitykse a: p;stiin vati-tusasiakirjat on jetettevd niin ajois6a, ettd ne ehtivdt perilte vatitusaja; viimeisena paive_
ne ennen viraston aukioloajan paatvmiste
Tuomioistuinten ja ereiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista peiftavistii maKsuls-
ta annetun lein (701/93) 3 S:n nojalla muutoksenhakijalta peritd:in oikeudenkdyntimak_
sua hallintg-oikeudessa g0 euroa.

Tame pdytiikirja on ollut edeltapain ilmoitettuna aikana 29, paivana tammikuuta 2012
kunnanvirastossa yleisesti nahtavena. todistaa
, i

Jaffno Kvtneva_
P:oytakirjanpiteja

t.i'-)

Otteen oikeaksi todistaa
Kangssalla 29.1.2013

P<tylakiianpi6ja Jamo KivinevE
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