
VESIOSUUSKUNTA UHKOILA 

 
 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja.     Pöytäkirja nro 10. 
 
Aika ja paikka 11.4.2006 klo 18.00 Männistö, Teutorintie 31 Tervakoski 
 
 
1 Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 18.00. 
 
2 Läsnä olevien toteaminen 

Läsnä: 
Heleskivi Jouni, Kanervo Eero, Kinnari Kari, Kurkinen Leo, Lamminsivu 
Markku, Levänen Eero, Nikkilä Mirja, Niklander Kari ja Saarinen Raimo. 

 
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 

Sihteeri Kari Kinnari luki edellisen (21.3.2006) kokouksen pöytäkirjan 
joka hyväksyttiin huomautuksitta. 

 
5 Suunnittelusopimus 

Suunnittelusopimus palautettu allekirjoitettuna Suunnittelutalo S.Anttila 
Oy:lle. Puheenjohtaja oli täsmentänyt yrityksen laskutuskäytäntöä.  
Suunnittelutoimistosta tulee työn edetessä lasku/kuukausi. Laskujen 
eräpäivien oli todettu kuitenkin olevan viitteellisiä. 
 

6 Suunnittelun tilanne 
Alustava versio suunnitelmasta linjakarttoineen oli saapunut. 
Suunnittelutalo oli pyytänyt tarkentamaan runkolinjan kulkureitin 
maastossa ja tekemään karttaan mahdolliset korjaukset. 
Runkolinjan kulkureittiä muutettiin alustavasta suunnitelmasta seuraa-
vassa kahdessa kohdassa karttalehdellä nro 2:  
- Mattilan kohdalla oli esitetty kaksi vaihtoehtoista reittiä joista valittiin 

vaihtoehto nro 1 (paineviemäri viettoviemärin sijaan). 
- runkolinjan kulkureittiä Heikkilän pellon poikki muutettiin kulkemaan 

Tahvanaisen (Uhkoilantie 90) kautta ja em. pellon reunaa pitkin. 
Muilta osin suunnitelma hyväksyttiin muutoksitta. 
Puheenjohtaja toimittaa korjatut kartat Suunnittelutalo S.Anttila Oy:lle. 
  

7 Kaupparekisteriote 
Vesiosuuskunta Uhkoila on merkitty Kaupparekisteriin 5.4.2006 
diaarinumerolla 2005/805613 toimialanaan rakentaa, ylläpitää ja hoitaa 
vesi- ja viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa 
jäsenilleen. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille 
vesihuoltolaitoksille. 
Kaupparekisteriotteen kopio on toimitettu Janakkalan Osuuspankille 
sekä Ympäristökeskukselle. 
  

8 Kunnan pankkitakaus  
Osuuskunnan pankkitakausasia käsitellään Janakkalan 
kunnanvaltuuston kokouksessa 2.5.2006, eikä asiasta ollut uutta tietoa. 
 

9 Ympäristökeskuksen avustus  
Ympäristökeskuksesta Veijo Hjelt oli lähestynyt Osuuskuntaa 
avustusasioissa. Jotta avustuspäätös voidaan saada täytyy Ympäristö-
keskukseen toimittaa Kaupparekisteriote ja lopullinen suunnitelma. 
Suunnitelma yritetään saada valmiina hyväksyttäväksi mahdollisimman 
pian. 
 
  
 



 
 

10 Jäsentilanne 
Kaksi kappaletta uusia jäsenanomuksia oli saapunut, kokonaismäärän 
ollessa yhteensä 52 kpl. 
Hyväksyttiin 2 kpl uusia hakijoita Osuuskunnan jäseniksi. 
  

11 Muut esille tulevat asiat 
Eero Levänen oli kysynyt putkilinjalla olevan puuston poistamisesta 
motolla Metsänhoitoyhdistyksestä Lahtelalta. MHY oli alustavasti 
suostuvainen korjaamaan puustoa metsäkoneella useamman maan-
omistajan alueelta yhdellä kertaa. 
Pyritään selvittämään tarvitseeko kiinteistöpumppaamo ehdottomasti 3-
vaihesähkön vai riittääkö yksivaiheinen ns. valovirta. 
Lisäksi keskusteltiin seuraavista asioista: 
- hankkeen tämänhetkinen kokonaiskustannus 
- kiinteistöille aiheutuvat asennuskustannukset putken liittämisestä 

kiinteistöön 
- kotitalousvähennyksen hyödyntäminen em. kiinteistön kustannuksis-

sa 
- viettoviemäreistä 
- kiinteistöpumppaamoista ja niiden rakenteesta ja häiriötapausten 

hälytysjärjestelmistä 
- valokaapelin sijoittamisesta kaivantoon (Elisa) 
Osuuskunnan varsinainen vuosikokous sovittiin pidettäväksi sunnuntai-
na 28.5.2006 Napialan vanhalla koululla. 
Osuuskunnan hallituksen seuraava kokous pidetään 4.5.2006 Männis- 
tössä Teutorintie 31. 

 
 

12 Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Kanervo Eero,      Kinnari Kari, 

hallituksen puheenjohtaja   hallituksen sihteeri 
  

  
 


