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Yleistä
Lieksan ja Nurmeksen vesihuoltolaitosten toimintojen kehittämissuunnitelma kattaa kaikkiaan 17
vesiosuuskuntaa, jotka sijaitsevat Lieksan ja Nurmeksen kaupungeissa ja yksi vesiosuuskunta Valtimon
kunnassa. Suunnitelman tavoitteena on ollut tutkia ja selvittää vesihuoltolaitosten toimintojen
kehittämisratkaisuja ja laatia vesihuoltolaitoksille yhteinen organisaatioselvitys.
Suunnitelma koskee kahdeksaa Lieksan kaupungin haja-asutusalueella toimivaa vesiosuuskuntaa. Nämä
ovat Hatunkylän, Jamali-Murtorannan, Lieksan eteläpään, Kolin, Mätäsvaaran, Niitty-Jamali-Vartialan,
Nurmijärven ja Viekin vesiosuuskunnat. Nurmeksen kaupungin alueella toimii seitsemän
vesiosuuskuntaa, jotka ovat Savi-Salmenkylän, Lautiaisen, Juutilankankaan, Puiroonkankaan, Ylikylän,
Lipinlahden ja Vinkerrannan vesiosuuskunnat. Suunnitelmassa mukana oleva Valtimon eteläisten kylien
jätevesiosuuskunta sijaitsee Valtimossa.
Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien edellä mainittujen 16 vesiosuuskunnan vedenkulutus on vuosittain
yhteensä noin 140 000 m3. Osa vesiosuuskunnista on liittynyt kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoon
ja osa hankkii ja toimittaa toiminta-alueena asukkaille talousveden. Osa vesiosuuskunnista johtaa myös
jätevesiä käsiteltäväksi Nurmeksen tai Lieksan kaupunkien jätevedenpuhdistamoille. Pohjois-Karjalan
alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelman (v.2007) mukaan sekä Lieksan että Nurmeksen alueen
vesiosuuskuntien alueita on suunniteltu viemäröitäväksi ja alueen vesiosuuskunnat laajentavat
toimintaansa rakentamalla viemäriverkostoja.
Suunnitelma sisältää vesihuoltolaitosten yleiskuvaukset, vaihtoehdot sekä toimenpide-ehdotukset
vesihuoltolaitosten toiminnan järjestämisestä tulevaisuudessa. Tarkasteltaviksi vaihtoehdoiksi on valittu:
VE0+
VE1a
VE1b
VE1c
VE1d
VE2

Toiminnan jatkaminen itsenäisesti
Lieksan vesiosuuskuntien sulautuminen
Nurmeksen vesiosuuskuntien sulautuminen
Lieksan vesiosuuskuntien sulautuminen, kolme vesiosuuskuntaa
Nurmeksen vesiosuuskuntien sulautuminen, neljä vesiosuuskuntaa
Yhteistyön kehittäminen kaupunkien vesihuoltolaitosten kanssa
(palvelumalli)

Eri toimintamalleille on laadittu liiketaloudelliset ennusteet, joiden avulla voidaan tarkastella
liiketoimintakokonaisuuksien talouden kehittymistä ja mm. asiakkailta perittävien maksujen tason
kehittymistä.
Suunnitelmassa
ei
ollut
käytettävissä
kaikkia
tarvittavia
lähtöaineistoja,
jonka
vuoksi
talousennusteissakin esiintyy epävarmuutta. Sillä muun muassa kaikkien vesiosuuskuntien lainanhoito- ja
poisto-ohjelmia ei ollut saatavilla. Lisäksi vaihtoehdon VE 1 kannalta olisi vielä suositeltavaa selvittää
osuuskuntien sopimusehdot, sillä suunnitelmassa näitä tietoja ei ollut saatavilla. Mikäli osuuskuntien
sopimusehdoissa on eroja, suositeltavaa olisi että osuuskunnat muuttaisivat sopimusehtoja ennen
yhdistymistä (sulautumista).
Vaihtoehtojen vertailu:
Vaihtoehdoille VE0+ ja VE1a-VE1d on laadittu talousennusteet vuoteen 2030. Vaihtoehdossa VE0+
jokaiselle vesiosuuskunnalle on laadittu oma talousennuste vuoteen 2030. Vaihtoehdoissa VE1a-VE1d on
esitetty yhdistettyjen laitosten talousennusteet vuoteen 2030. Vaihtoehtoja on vertailtu SWOT analyysin
ja talousennusteiden perusteella.
Tarkastelun perusteella suositeltavimmat vaihtoehdot ovat Lieksassa VE 1c ja Nurmeksessa VE1d.
Vaihtoehdoissa VE1c ja VE1d sulautuisivat sellaiset vesiosuuskunnat, jotka ovat viimeisen kymmenen
vuoden sisään perustettuja, toimittavat talousvettä ja johtavat jätevettä, ovat velallisia ja saaneet
avustuksia. Vaihtoehdossa VE1c kolme Lieksan vesiosuuskuntaa sulautuu ja VE1d neljä Nurmeksen
vesiosuuskuntaa sulautuu. Vaihtoehdossa VE1c vastaanottavana vesiosuuskunta olisi Lieksan eteläpään

vesiosuuskunta ja vaihtoehdossa VE1d Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunta. Osuuskuntien
sulautuminen voi olla hieman helpompaa, kun kaikkien osuuskuntien lähtötilanne on lähes
samankaltainen. Osuuskunnat on perustettu vuoden 2000 jälkeen, kaikki ostavat veden kaupungin
vesihuoltolaitokselta ja johtavat jätevedet kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Alueiden vesiosuuskuntien
hallinto organisaatio hieman kevenee ja mahdollisia synergiaetuja saavutettaisiin mm. taloushallinnossa
ja huoltotoiminnoissa. Lisäksi yhdistyneille osuuskunnille saataisiin molemmille palkattua yksi henkilö
vastaamaan osuuskunnan toiminnoista.
Vaihtoehdossa VE1c ja VE1d eniten ongelmia tuottaa tasapuolisten maksujen muodostaminen ja
osuuskuntien taseen pitkäaikaisen vieraan pääoman jakaantuminen. Osalla vesiosuuskunnista taseen
pitkäaikainen vieras pääoma on pankkilainaa ja osalla liittymismaksuja. Lieksassa Jamali-Murtorannan ja
Lieksan eteläpään osuuskuntien vieras pääoma on pankkilainaa ja Niitty-Jamali-Vartialan
vesiosuuskunnan
vieras
pääoma
on
liittymismaksuja.
Käytännössä
Niitty-Jamali-Vartialan
vesiosuuskunnalla ei ole korollista lainaa jota lyhennettäisiin, vaan taseeseen kirjattu vieras pääoma on
liittymismaksuja. Vastaavasti Nurmeksessa Juutilankanaan vesihuolto-osuuskunnan, Lautiaisen vesi- ja
jätevesiosuuskunnan ja Valtimon eteläisten kylien jätevesiosuuskunnan pitkäaikainen vieras pääoma on
pankkilainaa ja Vinkerrannan vesiosuuskunnan pitkäaikainen vieras pääoma liittymismaksuja.
Mikäli osuuskunnat päätyisivät vaihtoehtoon VE 1c ja VE1d, olisi suositeltavaa että ennen
sulautumissuunnitelman laatimista ja sulautumispäätöksiä tarkistettaisiin vesiosuuskuntien ja asiakkaan
väliset liittymissopimukset ja sopimusehdot sekä osuuskuntien poisto- ja lainanhoito-ohjelmat.
Toisaalta Sarkkila- Vuoniskylien vesiosuuskunnan verkostojen valmistuminen kokonaisuudessaan vuonna
2015 muuttaa melkoisesti Lieksan osuuskuntien yhdistymisajattelua. Sarkkila- Vuoniskylien
vesiosuuskunnalla on jo aiempaa yhteistyötä Lieksan eteläpään vesiosuuskunnan kanssa. Lisäksi JamaliMurtorannan vesiosuuskunnan ”takaa” löytyy vielä Kylänlahdenvesiosuuskunta, jonka verkostojen
rakentaminen ei ole vielä käynnistynyt. Mikäli nämä tämän suunnitelman ulkopuolelle jäävät
vesiosuuskunnat (Sarkkila- Vuoniskylien vesiosuuskunta ja Kylänlahden vesiosuuskunta) tulisivat uuteen
yhdistymisselvitykseen,
voitaisiin
Lieksan
tapauksessa
tarkastella
ilman
tunnuslukuja
yhdistymisvaihtoehtona sitä, että Jamali-Murtorannan, Niitty-Jamali-Vartiala ja aikanaan Kylänlahden
vesiosuuskunnat olisivat yksi osuuskunta Lieksan pohjoispäässä sekä Lieksan eteläpään ja SarkkilaVuoniskylien
vesiosuuskunnat
olisivat
yksi
osuuskunta
Lieksan
eteläpäässä.
Pohjoispään
vesiosuuskuntien yhdistymiselle ongelmaksi saattaa muodostua vesiosuuskuntien erilainen taloudellinen
tilanne.
Nurmeksen tapauksessa luontevinta voi olla että Valtimon eteläisten kylien vesiosuuskunta, voisi
mahdollisesti siirtyä Valtimon kunnan vesihuoltolaitoksen hoidettavaksi. Tämä tietenkin tarvitsee
tarkempaa selvitystä. Mutta tätä puoltaa osin se, että ko. osuuskunnan asiakkaat ovat talousveden osalta
Valtimon kunnan vesihuoltolaitoksen asiakkaita. Luontevinta ja selkeintä olisi että alueen asiakkaat
olisivat vain yhden laitoksen asiakkaina. Vesiosuuskunnan hankkeen valmistumisesta tulee muutaman
vuoden päästä viisi vuotta, joten sen aikanaan saama EAKR-tuki ei ole siten esteenä tuleville muutoksille.
Palvelusopimukseen perustuvan yhteistyön kehittäminen vaihtoehdon VE 2 pohjalta on suositeltavaa siinä
tapauksessa, jos osuuskuntien yhdistyminen isommaksi laitokseksi ei toteudu.
Epätodennäköisimpiä ovat vaihtoehdot ovat VE 1a ja VE1b, joissa molempien kuntien kaikki
vesiosuuskunnat yhdistyisivät ja muodostaisivat kaksi suurta vesiosuuskuntaa, yhden Lieksaan ja yhden
Nurmekseen. Kyseisissä vaihtoehdoissa suurimmaksi ongelmaksi muodostuvat maksujen muodostaminen
tasapuolisiksi. Tämän lisäksi osalla vesiosuuskunnista on paljon ja osalla ei lainkaan lainaa, jolloin
pääomakustannusten kohdentaminen läpinäkyvästi ja oikeudenmukaisesti voi olla haasteellista.
Velattomat osuuskunnat ovat todennäköisesti haluttomia maksamaan toisten osuuskuntien lainoja.

