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Ylimääräisen osuuskuntakokouksen terveiset ja kuinka tästä eteenpäin 

 
Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan ylimääräinen kokous pidettiin 
16.2.2022 Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksessa, Höljäkkä-salissa. 
 
Kokouksessa päätettiin Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä 
Nurmeksen Vesi Oy:öön. 
 
Osuuskuntalaisia oli paikalla mukavasti, vaikka toki enemmänkin olisi mukaan 
mahtunut. Päätökset tehtiin käytyjen keskustelujen jälkeen yksimielisesti.  

Kiinteistökohtaisen pumppaamojen omistajuudet siirretään 

 
  Fuusion edellytys on, että osuuskunta täyttää pitkän listan vesiyhtiön 
  asettamia mm. toimintaan ja talouteen liittyviä kriteerejä.  

Yksi fuusion kannalta keskeisimpiä kriteerejä liittyy kiinteistökohtaisten 
pumppaamojen omistajuuden siirtoon osuuskunnalta pumppaamokiinteistöjen 
omistukseen. Omistajuuden siirto koskee sellaisia pumppaamoja, jotka 
palvelevat vain yhtä kiinteistöä. Näitä kiinteistöjä on 21 kappaletta.  
 
Omistajuuden siirtoa osuuskunnan puolesta on valmistellut Ramboll Finland 
Oy. Osuuskunnan hallitus on neuvotellut siirron ehdoista pumppaamo-
kiinteistöjen omistajien kanssa 11.11.2021 ja 21.11.2021. Siirron ja 
omistusoikeuden siirtyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että vastuu 
pumppaamojen huollosta, korjauksista ja kaikista kustannuksista siirtyy 
kiinteistön omistajalle. Nurmeksen Vesi Oy vastaa kiinteistöpumppaamoihin 
liittyvien huoltopalvelujen kilpailuttamisesta ja päivystyspalvelun 
järjestämisestä.  

Ylimääräinen osuuskuntakokous päätti hyväksyä omistajuuden siirron ehdot 
sekä vastuun ja kustannusten siirtämisen johdosta esitetyn 2000,00 euron 
suuruisen liittymämaksupalautuksen. 

Siirtosopimukset toimitetaan asianosaisille allekirjoitettavaksi maaliskuun 
alkupuolella. 
 
 

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan omaisuus siirretään Nurmeksen Vesi Oy:lle liiketoiminta-
kaupalla  

 Nurmeksen Vesi Oy:n toimitusjohtaja Niko Mahlavuori esitteli kokousväelle 
kauppakirjaluonnoksen ja vastasi asiaa koskeviin kysymyksiin. 
 
Käydyn keskustelun jälkeen osuuskuntakokous yksimielisesti päätti, että 
Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan vesihuolto-omaisuus ja asiakkaat 
sekä vastuut ja velvoitteet siirtyvät kokonaisuudessaan vesiyhtiön 
hoidettavaksi siirretään liiketoimintakaupalla Nurmeksen Vesi Oy:lle 



kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Siirto toteutuu kevään aikana, 
aikaisintaan 1.4.2022 alkaen.  

Liiketoimintasopimus voidaan allekirjoittaa sitten, kun kaikki 
kiinteistöpumppaamojen siirtoa koskevat sopimukset (21 kpl) on allekirjoitettu. 

Miten fuusio näkyy osuuskuntalaiselle? 

Nykyisen Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan asiakkailta asia ei vaadi 
erillisiä toimenpiteitä, lukuun ottamatta niitä kiinteistöjä, joilla sijaitsee vain 
kyseistä kiinteistöä palveleva kiinteistöpumppaamo. Näiden kiinteistöjen 
osalta osuuskunta hoitaa tarvittavat toimenpiteet erikseen, kuten jo aiemmin 
mainittiin. 
 
Osuuskunnan jäsenistä tulee fuusiossa Nurmeksen Vesi Oy:n asiakkaita. 
Nurmeksen Vesi Oy:n asiakkaana käyttömaksut tulevat hieman laskemaan 
nykyisestä ja perusmaksut säilyvät entisellä tasolla. Vesiyhtiön palveluksessa 
on ammattimainen henkilökunta ja mahdollisissa häiriötilanteissa vesihuollon 
päivystys toimii vuoden jokaisena päivänä. 
 
Nurmeksen Vesi Oy lähettää vielä oman tiedotteensa kauppakirjan 
allekirjoituksen jälkeen osuuskuntalaisille, josta ilmenevät kaikki olennaiset 
tiedot (mm. hinnat, yhteystiedot). 
 
Huom! Fuusio koskee vain Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan 
asiakkuuksia, joten ne kiinteistöt, joille tulee vesi Savi-Salmenkylän 
vesiosuuskunnalta, vesilaskut tulevat jatkossakin sieltä. 

 
Miten tästä eteenpäin? 

Osuuskunta lähettää tammi-maaliskuuta koskevat arviolaskut entiseen 
tapaan. 

Kun sopimukset on allekirjoitettu ja liikkeenluovutus on toteutunut,  
 osuuskunnan toiminta haetaan selvitystilaan ja purkamisprosessi  
 aloitetaan. Selvitystilan aikana osuuskunnan toiminta ajetaan hallitusti alas 
osuuskuntalakia noudattaen.  
 
Koska vapaaehtoisia selvitysmiehiä ei kokouksessa löytynyt, hallituksen 
puheenjohtaja Vesa Kilpeläinen ja sihteeri Tanja Saarelainen nimettiin 
selvitysmiehiksi. Selvitysmiesten palkkioksi määrättiin hallituksen esityksen 
mukaisesti 20 euroa / tunti. Selvitystyöstä on pidettävä työaikakirjanpitoa. 
 
Tulevista vaiheista tiedotetaan osuuskunnan tiedotuskanavissa. 
Osuuskuntalaiset kutsutaan koolle vuosikokoukseen myöhemmin 
ilmoitettavana ajankohtana. 
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