
 
 
VESIOSUUSKUNTA UHKOILA 
 
 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja.     Pöytäkirja nro 17. 
 
Aika ja paikka 5.12.2006 klo 18.00 Leväsellä Melkkolantie 208 
 
 
 
1 Kokouksen avaus  

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

Läsnä: 
Ansala Arto, Kanervo Eero, Kinnari Kari, Kurkinen Leo, Laine Pekka, 
Lamminsivu Markku, Levänen Eero sekä Saarinen Raimo. 

 
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja sen hyväksyminen 

Sihteeri Kari Kinnari luki Osuuskunnan hallituksen kokouksien 12.9. ja 
29.10.2006 pöytäkirjat jotka hyväksyttiin huomautuksitta. 

 
5 Maanrakennusurakan tilanne 

Puheenjohtaja yhdessä kenttäpäälliköiden kanssa (Levänen ja Saari-
nen) kävivät läpi maanrakennuksen vaiheita ja siinä esiintyneitä ongel-
mia. 
Rakennustöiden aloitus:  
Alkuperäinen aloituspäivä 1.11.2006 siirtyi lumimyrskyn takia viikolla ja 
aloitus tapahtui 7.11. työmaakokouksella. 
Putken kulkureitti: 
Putkilinjaa reitin alkupäässä jouduttiin muuttamaan alkuperäisestä 
suunnitelmasta maasto-ongelmien takia. Putki kulkee nyt Janakkalan 
Kunnan maalla ”väärässä” kohdassa eli kohdassa, josta ei ollut valvoja 
Ari Kauniston kanssa sovittu ja häntä ei saatu kiinni asian ollessa ajan-
kohtainen. Kunnan kanssa sovittava nykyisestä kulkureitistä ja maan-
käytöstä. 
Alituslupa: 
Osuuskunnan hakemat Tervajokea koskevat alitusluvat olivat saapu-
neet hyväksyttyinä. Luvassa alitus oli hyväksytty tehtäväksi kaivamalla, 
mutta urakoitsija halusi muuttaa alitukset tehtäviksi suuntaporauksena. 
Urakoitsijan mukaan tästä ei aiheudu Osuuskunnalle mitään lisäkuluja 
ja Hallitus hyväksyi asian. 
Moottoritien alitus: 
Moottoritien alitus oli suoritettu Tapio Nuoritalon maalla tien siltojen alla 
kaivamalla ja putki on alituksen osalta eristetty. 
Virheelliset venttiilit: 
Urakoitsija oli virheellisesti ja vastoin suunnittelijan työselvitystä asen-
tanut paineviemäriin vääränlaisia venttiileitä 5 kpl ennekuin asia huo-
mattiin. Nämä tullaan kaivamaan ylös ja vaihtamaan työselvityksessä 
vaadittuihin. 
Sulkuventtiileiden paikat: 
Keskusteltiin sulkuventtiilien paikoista ja niiden merkitsemisestä maas-
toon. Erimielisyyttä oli esiintynyt signaalihattujen hankkijasta ja maksa-
jasta. Asia mainitaan urakkasopimuksessa ja kuuluu urakoitsijalle. 
Linjapumppaamoiden sähköt: 
Selvitetään, tarvitaanko viemärilinjassa oleville 2:lle linjapumppaamolle 
hankkia omat sähköliittymät vai voiko lähiasukas myydä omaa 
sähköään Osuuskunnalle.  
 



 
 
Osuuskunta hankkii itselleen kiinteistöpumppaamoiden sähköistämi-
seen tarvittavaa kaapelia ja jakaa siitä urakan edistyessä kiinteistöille 
tarvittavan määrän kaapelia. Selvitetään myös tarvittavan kaapelin 
laatu. 
Lasku maanrakennuksesta: 
Ensimmäinen lasku maanrakennusurakasta oli saapunut sopimuksen 
mukaisesti. Hallitus hyväksyi laskun maksettavaksi. 
Painekokeet: 
Keskusteltiin painekokeiden tekemisestä vesi- ja viemäriverkolle. 
Painekokeissa käytetyn veden maksaa Osuuskunta mutta veden hin- 
nasta pitää neuvotella Janakkalan Veden kanssa.  
Todettiin, että painekokeet on suoritettava KTM2:n mukaisesti eli 1,3x 
nimellispaine ( = 10bar x 1,3 => 13 bar) 30min. ajan. 
Putkien klooraus: 
Veden laatuongelmien välttämiseksi vesiputkiin hankitaan klooria käsit-
telyä varten. Klooria annostellaan ohjeiden mukaan kaikkiin vesiputkiin 
jo rakennusvaiheessa. Ansala hoitaa asian. 
Puiden poisto putkilinjalta: 
Osuuskunta oli hankkinut metsäkoneyrittäjän poistamaan puuston tarvit-
tavista paikoista putkilinjalta. Urakoitsijana käytettiin Metsäkoneurakoit-
sija Jantusta. Kokouspäivänä puusto oli jo pääosin poistettu linjalta. 
Viettoviemärien rakentaminen: 
Leudon alkutalven takia Urakoitsija oli kysynyt mahdollisuutta alkaa 
rakentaa viettoviemäreitä. Tähän Hallitus antoi suostumuksensa ja työt 
voidaan aloittaa. 
Putkien saatavuus: 
Runkolinjana käytetty PEH-putki on loppunut maasta. Tämän takia Ura-
koitsija on siirtynyt muihin töihin ja runkolinjan rakentaminen on keskey-
tyksissä. 
Salaojien korjaus: 
Osuuskunnan tehtävänä on varmistaa, että kaikki vaurioituneet salaojat 
tulee korjattua. Työmaalla oli vieraillut myös salaojateknikko Puuma-
lainen katsomassa työn etenemistä. 
Vaurioituneet pumppaamot: 
Uhkoilantien varteen varastoitujen viemäripumppaamoiden päälle oli 
ajettu autolla ja kolme ulkovaippaa oli vaurioitunut alaosastaan osuman 
seurauksena. Poliisi käynyt paikalla toteamassa tilanteen. Vaippojen 
korvaamisesta asia vireillä. 
   

6 Jäsentilanne 
  Hyväksyttiin 3 kpl uusia hakijoita osuuskunnan jäseniksi. 
  Jäseniä yhteensä 64 kpl. 
 
7 Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. 
 
 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
 
 
 
 
 
     Kanervo Eero,      Kinnari Kari, 

hallituksen puheenjohtaja   hallituksen sihteeri 
  

  
 


