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aljon on vettä virrannut putkissa siitä, kun Kauhajoen Vedenjohto-osuuskuntaa ryhdyttiin 1940-luvulla
luomaan ja edelleen kehittämään.
Osuuskunta täytti selkeän tarpeen. Yhteisvoimin voitiin johtaa riittävä määrä hyvälaatuista vettä kuntakeskukseen. Pula-ajan tuomista vastuksista huolimatta osuuskunta laajensi hiljalleen verkostoaan ja otti
lisää osakkaita. Osuuskuntamuodon sallimaa kitkaa oli päätöksenteossa kuitenkin sen verran, että Kauha
joen teollisuuden ja palveluiden lähtiessä kasvamaan 1960-luvulla oli ryhdyttävä muuntumaan osake
yhtiömuotoon. Samalla kunnalle tuli merkittävin osuus Kauhajoen Vesihuolto Oy:n omistuksesta. Varautuminen oli
viisasta, sillä 1970-luvulla koettiin hurjan rakentamisen ja teollistumisen aika. Verkostoa ulotettiin keskustasta lähimpiin kyliin ja keskustan sisällä uusiin taajamiin sekä hankittiin uusia lähteitä veden tarvetta tyydyttämään. Vuosi 1978
oli kaikkien aikojen ennätysvuosi Vesihuollon uusien kuluttajien määrässä. Tähän aikaan osui myös hakeutuminen
yleiseksi vesilaitokseksi.
Sen jälkeen toiminta on edelleen laajentunut: verkosto on pidentynyt ja pienempiä osuuskuntia on yhdistynyt
Kauhajoen Vesihuoltoon. On tarvittu putkiston ja rakennusten ylläpitoa ja kapasiteetin lisäämistä uusien tekniikoiden avulla. Viimeisimpänä suurena kehitysaskeleena kunnallinen viemärilaitos yhdistyi osaksi Kauhajoen Vesihuoltoa
vuonna 2012 ja yhtiö on nyt nimensä mittainen, palvellessaan sekä puhtaan veden että jätevesien puhdistuksen puolella.
Kun Kauhajoen Vesihuolto nyt täyttää 70 vuotta, todettiin tarpeelliseksi laatia kirja yhtiön ja edeltävän osuuskunnan
vaiherikkaasta taipaleesta. Kirjan muodossa historia välittyy varmasti myös Vesihuollon tuleville polville: mistä on lähdetty, miksi ja miten nykyiseen olomuotoon on päädytty. Kirjan kuvaamaan historiaan sisältyy valtava määrä kehitystä,
merkittäviä ratkaisuja ja ihan fyysistä työtä verkoston ja rakennusten rakentamisessa. Kaiken on tehnyt mahdolliseksi
Vedenjohto-osuuskunnan ja Kauhajoen Vesihuollon henkilökunta, tukenaan yhtiön hallitus. Lisäksi toimintaa ovat tukeneet eri tavoin monet sidosryhmät: asiakkaat, kunta/kaupunki, urakoitsijat, rahoittajat, eri viranomaistahot pelastuslaitoksesta valvoviin viranomaisiin, alan konsulttiyhtiöt, putki- ja laitetoimittajat, Vesihuoltoliitto/Vesilaitosyhdistys,
muut vesilaitokset, koulutusorganisaatiot jne.
Haluamme kiittää kaikkia vuosikymmenien mittaan mukana olleita yhteistyöstä. Toivotamme sekä sidosryhmien
edustajat että muut Kauhajoen Vesihuollosta, vesihuollosta yleensä tai paikallishistoriasta kiinnostuneet lukemaan
yhtiömme monivaiheista historiikkia!
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ESIPUHE

K

auhajoen Vedenjohto-osuuskunta on perustettu 30.11.1945
huolehtimaan riittävän ja hyvälaatuisen veden jakelusta osakkailleen. Toiminta päätettiin vuonna 1966 muuttaa osakeyhtiömuotoiseksi ja Kauhajoen Vesihuolto Oy on merkitty kaupparekisteriin 28.7.1967. Tämä teos on laadittu yhtiön 70-vuotisen
taipaleen kunniaksi. Ajatus juhlakirjan laadinnasta syntyi loppuvuonna 2014 Kauhajoen Vesihuollon hallituksessa ja yhtiö tilasi teoksen
helmikuussa 2015 edustamaltani työryhmältä.
Oma alkuperäinen koulutukseni on metsien, Suomen toisen merkittävän
luonnonvaran puolelta. Näillä luonnonvaroilla on monia yhteneviä piirteitä. Molemmat ovat uusiutuvia ja niitä on Suomessa runsaasti, mutta niiden
määrä ja laatu vaihtelevat kuitenkin suuresti eri puolilla maatamme. Tätä
vaihtelua säätelevät mm. ilmasto, maaperä ja topografia. Vesi ja metsät ovat
lisäksi keskinäisessä riippuvuussuhteessa.
Ihminen on vaikuttanut sekä metsien että vesien nykytilaan valjastamalla
ne käyttöönsä. Molempien luonnonvarojen käyttötarpeet ovat myös muuttuneet yhteiskunnan kehittymisen myötä. Lisäksi julkisella vallalla on suuri
kiinnostus säädellä näiden luonnonvarojen käyttöä. Vesivaroilla on kuitenkin
muutama merkittävä erityispiirre metsiin verrattuna. Ensinnäkin vesi jakautuu pintaveteen ja pohjaveteen. Näistä talousvetenä kiinnostavampaa pohja
vettä ei maan pinnalta käsin tyypillisesti näe, toisin kuin metsää, jota voi havainnoida aina avaruudesta saakka. Vesiesiintymän oikeudellinen asema on
myös erilainen kuin metsäalueen. Suomen lainsäädännössä maapohjan omistajalla on oikeus siinä sijaitsevaan veteen. Tämä on kuitenkin vain ns. vallintaoikeus. Muutkin toimijat voivat vesilain määräämissä rajoissa saada luvan
veden ottamiseen toisen alueelta. Erityisen mielenkiintoinen on kysymys
virtaavan veden omistuksesta. Nykyinen vesilaki sanoo: Joessa tai purossa, joka
kuuluu puoliksi kahteen eri kiinteistöön tai kahteen kiinteistöjen yhteiseen alueeseen,
kummankin puolen omistajalla on oikeus yhtä suureen osaan siinä virtaavasta vedestä. Metsäalueen omistajalla puolestaan on puihin yksinomainen käyttöoikeus
metsälain määräämissä rajoissa. Toisaalta sekä pintavesiin että metsiin kohdistuu Suomessa maailman mittakaavassa erikoinen jokamiehenoikeus.

Olen aiemmin kirjoittanut mm. Suomen valtakunnan metsien inventoinnin historian. Kauhajoen Vesihuollon historia on samalla tavalla kiehtova kattaessaan monta vuosikymmentä vesivarojen hyödyntämistä. Tätä
Vesihuollon työtä välittömästi edeltänyt kirjaprojektini puolestaan käsitteli
Kauhajoen yrittäjyyden vaiheita. Vaikka Kauhajoen Vesihuolto Oy on osake
yhtiömuotoinen, ei se ole voittoa tavoitteleva eikä yrittäjävetoinen yritys.
Selkeä yhtymäkohta näillä kirjoilla kuitenkin on: Kauhajoen kehittyminen
suuresta maatalouspitäjästä monipuoliseksi teollisuuden ja palveluiden kaupungiksi näkyy sekä yrittäjien että Vesihuollon vaiheissa. Yrittäjien toimet
ovat myös vaikuttaneet vedenkulutuksen kehittymiseen Kauhajoen Vesihuollon verkoston piirissä ja tarjolla ollut hyvä vesi on puolestaan osaltaan
edesauttanut paikkakunnan elinkeinoelämän kehittymistä.
Tätä kirjaa ryhdyttiin siis työstämään helmikuussa 2015. Aikataulu oli hyvin tiivis, mutta se toi sopivasti ryhtiä ja esti sotkeutumasta tarpeettomiin
rönsyihin. Kirjan työryhmään ovat lisäkseni kuuluneet Kauhajoen vesiluonnon kuvauksesta vastannut opetusneuvos Jussi Kleemola sekä kirjan ulkoasusta huolehtinut sisareni, FK Anne Haapanen. Suupohjan maaperäkerrostumista väitellyt isojokelainen geologian tohtori Reijo Pitkäranta kirjoitti
kirjaan osuuden, jossa kerrotaan maaperäkerrostumista ja pohjavesimuodostumista vedenoton kannalta.
Kauhajoen Vesihuollon puolesta yhteyshenkilönä kirjan laadinnassa
toimi vesilaitoksen johtaja Kari Glasberg, joka sopi haastattelut, hankki lisätietoja, kertoi vesihuoltoon liittyvästä tekniikasta ja yhtiön vaiheista sekä
kommentoi kirjaa kirjoitustyön aikana. Vesihuollon henkilökunta avusti
muutenkin kaikissa yrityksen vallassa olevissa tiedonhankinta-asioissa.
Toimistolla koottiin lista yhtiön henkilökunnasta sekä etsittiin muutakin
tietoa. Asentajat näyttivät minulle rakentamista odottelevan, esivalmistellun tontin. Kari Glasberg ja työnjohtaja Ilari Lehto kierrättivät kameroilla
varustautunutta työryhmääni Vesihuollon tärkeillä kohteilla. Kirjaa ovat
kommentoineet myös pitkän uran Vesihuollon kirjanpitäjänä ja toimistonhoitajana tehnyt Marja-Liisa Virtanen sekä nykyinen toimitusjohtaja
Pekka Mäkinen.
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Sain käyttööni Vesihuollon hallituksen ja yhtiökokousten pöytäkirjat sekä
osuuskunnan aikaisia materiaaleja. Osuuskunnan ja myöhemmin osakeyhtiön historiaa on koottu kahteen pienpainatteeseen: Arvi E. Sammallahden
laatimaan 30-vuotishistoriikkiin vuodelta 1975 sekä Marja-Liisa Virtasen laatimaan 50-vuotishistoriikkiin vuodelta 1995.
Vaikka em. materiaaleista sai kattavan ja kronologisesti selkeän kuvan
asioiden kulusta, oli kirjaa varten tehdyillä henkilöhaastatteluilla vähintään yhtä tärkeä osa kirjan synnyssä. Haastatteluissa ilmenivät nykytiedon
valossa merkittävimmät käännepisteet ja niissä taustoitettiin eri ratkaisuja
aivan toisella tavalla kuin ytimekkäästi kirjoitetuissa pöytäkirjoissa. Sain
kuulla myös monia kirjaa elävöittäviä tarinoita. Tein haastattelut itse ja
niiden kohteena olivat seuraavat Kauhajoen Vesihuolto Oy:n hallinnon tai
henkilökunnan edustajat: yhtiössä vuodesta 1981 työskennellyt vesilaitoksen johtaja Kari Glasberg, vuodesta 2012 toimitusjohtajana toiminut Pekka
Mäkinen, hallituksen puheenjohtaja (vuodesta 2002) Antti Ala-Kokko, hallituksen puheenjohtaja (1982–1995) Antti Latva-Pukkila, hallituksen jäsen
(1972–1994) ja Kauhajoen entinen kunnanjohtaja Jouko Virtanen, kirjanpitäjä ja toimistonhoitaja (1967–2001) Marja-Liisa Virtanen, työnjohtaja Ilari
Lehto sekä asentajat Timo Nisula, Esko Viitanen ja Micael Nieminen. Yhtiön ulkopuolisten sidosryhmien edustajista haastateltiin Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojalaa,
Oy Aqua Botnica Ab:n ja Närpes Vatten Ab:n toimitusjohtaja Kurt Rösgreniä, Päntäneen Vesihuolto Oy:n hallitusjäsen Markku Mäkirantaa, Suunnittelukeskus Oy:n Seinäjoen konttorilla toiminutta rakennusmestari Kimmo
Halmista sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vanhempi rakennusmestari Jorma Hintsaa.
Tämä kirja kertoo Kauhajoen suurimman vesilaitoksen perustamisesta ja
vaiheista. Vesihuollon omatoimiseen järjestämiseen on kuitenkin ryhdytty
pitkin Kauhajoen laajaa pitäjää. Kauhajoella on parhaimmillaan ollut reilusti yli 30 erillistä vesiyhtiötä tai -osuuskuntaa ja vesihuollon kehitystä onkin
käsitelty useissa Kauhajoen kylistä laadituissa kyläkirjoissa. Kauhajoen vesien

kirja (Kleemola ym. 1991) valottaa tämän pohjavesivaroiltaan poikkeuksellisen rikkaan pitäjän vesivaroja monelta kantilta. Kirjoitustyön tukena on käytetty myös lehtiartikkeleita.
Vesihuollon hallussa oli etenkin työkuvia sekä juhlatilaisuuksiin liittyviä
kuvia. Kari Glasberg ja Marja-Liisa Virtanen luovuttivat lainaksi omien arkistojensa kuvia. Pelastuslaitos lainasi kuvan kunnan vanhasta vesitornista.
Osakeyhtiön alkuvuosien ajoista saatiin käyttöön Martti Anttilan ottamia
lehtikuvia. Kauhajoen keskustaa Vedenjohto-osuuskunnan perustamisen
aikaan esittävä ilmakuva saatiin Puolustusvoimien Topografikunnalta. Kuten edellä jo mainittiin, käytiin Vesihuollon rakennelmat valokuvaamassa
tätä kirjaa varten. Kuvausajankohta oli toukokuun lopulla. Kari Harju Karin
Kamerasta kuvasi Vesihuollon hallituksen sekä toimiston väen työssään elokuussa 2015. Grafiikalla selvennettiin tekstiä tarpeen mukaan.
Tätä työtä aloittaessani sain Kauhajoen Vesihuollon vesilaitoksen johtaja Kari Glasbergilta ohjeistuksen: vesilaitoksen historia ei saa olla ainakaan
kuiva! Se ei ole sitä luontaisestikaan, sillä laajan vesijohtoverkoston perustaminen ja ylläpito tuovat mukanaan haasteita ja yllätyksiä. Mutta tästä kirjastakaan ei sitten tehty kuivaa, ainakaan tarkoituksella. Samasta syystä kirjassa ei ole pitkiä nimilistauksia eikä kertomuksia yksittäisten henkilöiden
aikaansaamisista. Henkilöitä on tuotu esiin sopivissa yhteyksissä ja etenkin
kuvateksteissä. Kirjasta tehtiin yleistajuinen, sillä lukijakuntaan ajatellaan
kuuluvan muitakin kuin vesihuollon asiantuntijoita. Numeroita ei teknisestä alasta kertovassa kirjassa voida kuitenkaan välttää.
Kirjaan on epäilemättä jäänyt joitakin virheitä, joko puutteellisesta asiantuntemuksestani tai asioiden kulun väärästä tulkinnasta johtuen. Ne ovat
yksinomaan minun vastuullani, ja kiitän kaikkia tarkkasilmäisiä esilukijoita monista jo poistuneista virheistä. Lisäksi kiitän haastateltuja, Kauhajoen
Vesihuollon henkilökuntaa sekä työryhmääni monipuolisesta avusta kirjan
laadinnan eri vaiheissa.
Oli ilo tutustua tähän mielenkiintoiseen alaan sekä moniin uusiin ihmisiin haastattelujen ja muiden tapaamisten aikana!
Isojoella 1.9.2015
Reija Haapanen
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JOHDANTO

MITÄ VESIHUOLTO ON?
Vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista
talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä 1.
Suomessa toimii nykyään noin 1 500 vesihuoltolaitosta, joiden asiakkaina
on yli 90 % väestöstä. Kaikilla laitoksilla on erilaiset lähtökohdat ja niistä
johtuvat omantyyppisensä ratkaisut toiminnassa ja hallinnossa. Yli 400 laitoksista on kuntien omistamia. Etenkin suurilla paikkakunnilla vesihuolto
on useimmiten suoraan kunnan alaisuudessa. Loput ovat pienempiä asiakasomisteisia yhtiöitä ja osuuskuntia. Vesiosuuskunnat ovat yksi suomalaisen
vesihuollon erityispiirre. Suomen ensimmäinen vesijohto-osuuskunta perustettiin Pispalaan vuonna 1907, kun osuuskuntalaki oli muutama vuosi
aiemmin tullut voimaan. Omistussuhteet ja yhtiömuodot ovat vuosikymmenien mittaan saattaneet muuttua. Moni pieni yhtiö on sulautunut suurempaan, mutta vastapainona uusia vesiyhtymiä syntyy jonkin verran edelleen.
Laitoksia on kunnallistettu ja toisaalta kunnallisia laitoksia on muutettu osakeyhtiöiksi. Vesihuoltolaitosten erilaiset omistussuhteet johtuvat pääasiassa
perustamisajankohdasta sekä kunnan päätöksistä. 2
Suomen talousvettä toimittavien laitosten kokojakauma on hyvin huipukas: 25 suurinta laitosta myy 55 % vedestä ja 1 300 pienintä vain 20 %. Pieniä laitoksia – jopa vain muutaman talouden kokoisia – on historian saatossa
syntynyt etenkin maaseudulle, sillä moni maamme pohjavesiesiintymistäkin
on kooltaan vaatimaton. Toisaalta mahdolliset ongelmatkin ovat sitten rajattuja. Kaikki vesihuoltolaitokset eivät ole yhdistettyjä vesi- ja viemärilaitoksia ja viemärilaitosten lukumäärä on vesihuoltolaitosten kokonaismäärää
pienempi, noin 650. Niiden asiakkaana on yli 80 prosenttia maamme väestöstä. Viemärilaitokset ovat suurimmaksi osaksi kuntien laitoksia. 3

VESIHUOLLON OHJAUS JA SÄÄNTELY SUOMESSA
Kirjan teeman mukaisesti johdanto aloitettiin vesihuoltolaitosten yleiskuvauksella, mutta Suomessa vesihuollon toteuttaminen koskee useita toimijoita.
Ruohonjuuritasolla kiinteistöjen omistajat tai haltijat vastaavat kiinteistöjensä
12

vesihuollosta. Vesihuoltolaitokset puolestaan järjestävät yhdyskunnan vesihuollon omilla toiminta-alueillaan. Kunta hyväksyy nämä toiminta-alueet.
Kunnilla on vastuu vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä.
Lisäksi kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat talousveden laatua ja
ympäristönsuojeluviranomaiset jätevesien käsittelyä ja ympäristön tilaa. Osa
ympäristöluvistakin käsitellään kuntatasolla. Kunnan maankäytön suunnittelu ja kaavoitus ohjaavat myös vesihuollon suunnittelua. 4
Aluehallinnon tasolla vesihuolto kuuluu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) sekä aluehallintovirastojen (AVI) alaisuuteen. ELY-keskukset
vastaavat vesihuollon kehittämisestä, suunnittelun ohjauksesta, rahoitustuen
suuntaamisesta ja osaltaan vesihuollon valvonnasta. Ne antavat esimerkiksi
lausuntoja vedenottoluvista ja hyväksyvät vesihuoltolaitosten tarkkailuohjelmat. Lisäksi ELY-keskuksilla on vesivaroihin ja vesistöjen tilaan liittyviä
tehtäviä. AVIt puolestaan käsittelevät ympäristölupia. Ministeriötasolla vesihuolto kuuluu kolmen ministeriön alaisuuteen. Vesihuoltolain toimeenpanosta, ohjauksesta ja valvonnasta vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Myös
ympäristöministeriöllä on vesihuoltoon liittyviä hallinnollisia toimia. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää talousveden laadusta ja laadun valvonnan
tutkimusten järjestämisestä. Kilpailu- ja kuluttajaviranomaiset valvovat mm.
vesihuollon maksuja ja sopimusasioita. Suomen ympäristökeskus (SYKE) tekee alan soveltavaa tutkimusta sekä tuottaa julkaisuja ja tietopalveluja. 5
Vesihuoltoa koskeva lainsäädäntö sai järjestäytyneen muodon kun vuonna
1902 astui voimaan ensimmäinen vesioikeuslaki. Se oli voimassa aina vuoteen
1961 saakka, jolloin annettiin ensimmäinen vesilaki. Nykyään on voimassa
vuonna 2011 annettu vesilaki. Lisäksi vesihuoltoa säätelee oma vesihuoltolaki
vuodelta 2001. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen
viemäröinti. Vesihuoltolaista annettiin uusi muutoslaki vuonna 2014. Näiden
lisäksi vesihuoltoa säätelevät etenkin vuoden 1994 terveydensuojelulaki ja
vuoden 2014 ympäristönsuojelulaki. Lakeja on usein tarkennettu asetuksilla,
joita ei tässä tiiviissä esityksessä kuitenkaan käsitellä. 6
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VESIHUOLLON ONGELMAKENTTÄ
Edellä käsiteltiin vesihuoltoa hallinnolliselta kannalta. Vesihuollon toimintaan vaikuttaa myös moni reaalimaailman tekijä, päällimmäisenä niistä kysymys jaettavan veden luonteesta. Mahdollisia veden lähteitä ovat pohjavesi,
pintavesi sekä yleensä pintavedestä keinotekoisen imeytyksen avulla muodostettava tekopohjavesi. Vesilain mukaan pohjavedellä tarkoitetaan maa- ja
kallioperässä olevaa vettä ja pohjavesiesiintymällä kyllästyneeseen vyöhykkeeseen yhtenäisenä vesimassana varastoitunutta pohjavettä. Pohjavettä on
maaperässämme lähes kaikkialla, mutta sen pinnan taso, määrä ja laatu riippuvat monista seikoista. Näistä merkittävimmät ovat maan pinnanmuodot,
maaperän laatu ja alueen sademäärä. 7
Suomen vesihuollossa on vuosikymmenien mittaan siirrytty pintavesien
käytöstä enenevästi kohti pohjavesien käyttöä. Tietoisuus pohjavesivarojen
määristä ja sijainneista alkoi lisääntyä 1960-luvulla. Käsiteltyä pintavettä
pidettiin kuitenkin lähes samanarvoisena pohjaveden kanssa aina 1980-luvulle saakka. Tuolloin ryhdyttiin systemaattisiin talousveden laadun parannustoimiin – ensisijaisesti paremman raakaveden hankintaan. Vuonna 1984
oli päästy tilanteeseen, jossa pohjaveden ja tekopohjaveden osuus oli noin
puolet yhdyskuntien vedenhankinnasta. Nykyään lukema on 66 %:n luokkaa. Tekopohjaveden idea on vanha. Esimerkiksi Vaasassa sitä suunniteltiin
kaupungin asukkaiden vedentarpeita täyttämään jo 1900-luvun vaihteessa ja
tekopohjaveden valmistus alkoi vuonna 1929. 8
Suomalainen pohjavesi käy usein sellaisenaan juomavedeksi. Se on jokseenkin väritöntä ja sen humusainepitoisuus on pieni. Vesi on yleensä lievästi hapanta (pH noin 7) sekä hieman kovempaa kuin järvi- tai jokivesi.
Geologiset olosuhteet tuottavat kuitenkin suuriakin paikallisia vaihteluita
pohjaveden laatuun. Lisäksi hapan pohjavesi syövyttää metallisia putkistoja. Moni pohjavedenottamo käsitteleekin pohjavettä kemiallisesti ja/tai
mekaanisesti. Pintavedenottamoilla käsittely on käytännössä välttämätöntä
ja se sisältää minimissään kemiallisen käsittelyn, hiekkasuodatuksen ja desinfioinnin. Siellä, missä vesi joudutaan käsittelemään, tulee eteen kysymys
juomaveden ja muun talousveden kulutussuhteesta: toistaiseksi koko vesimäärä puhdistetaan juomaveden tasolle, jota kuitenkin kuluu henkeä kohti
vain muutama litra vuorokaudessa. 9
Vedenhankinnan kannalta käyttökelpoisimmat eli happipitoiset, hyvälaatuiset ja runsaat pohjavesivarat sijaitsevat lajittuneissa sora- ja hiekkakerrostumissa kuten harjuissa ja suurissa reunamuodostumissa. Pohjaveden
muodostumisalueet ovat samalla kiinnostavia hiekan- ja soranottopaikkoja
ja laaja-alainen maa-ainesten ottaminen voi uhata pohjavesiä tällaisilla alueilla. Kaikki maaperää ja pohjavettä saastuttavat maankäytöt ovat luonnollisesti sopimattomia pohjavesialueelle. Saastumisalttiuteen vaikuttaa pohjavedenpinnan syvyys. Suomalaiset pohjavedet ovat keskimäärin melko lähellä
maanpintaa, noin kahden–kolmen metrin syvyydellä. Pohjavedenottamoilla
etäisyys maanpinnasta on noin seitsemän metriä. Pohjavesialueille on voitu sijoittaa asutusta tai teollisuutta (nykyään pohjavesialueelle saa sijoittaa
teollisuuslaitoksen vain erityisen painavista syistä). Tieliikenne tuo mukanaan haitallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät riskit. Samoin teiden suolaus
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heikentää pohjaveden laatua. Maatalous ja turvetuotanto ovat mahdollisia
päästölähteitä pintavesien ohella myös pohjavesille. 10
Toisinpäin katsottaessa vesihuoltokin joutuu usein toimimaan muiden
maankäyttömuotojen alueella, verkostoa rakentaessaan tai vuotoja korjatessaan. Esimerkiksi maaseutupaikkakunnilla vesihuolto korvaa rutiininomaisesti maanomistajille verkoston rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet satovahingot tai puustolle syntyneet vahingot – onpa Kauhajoen Vesihuollossa
korvattu traktorin osakin, kun maanviljelijä oli kyntäessään osunut vesijohdon
venttiiliputkeen 11. Paikat, joissa pohjavesi purkautuu maanpinnalliseksi lähteeksi asti, ovat usein merkittäviä luontokohteita. Samalla ne ovat etenkin aiempina aikoina olleet kaikkein luontevimpia paikkoja pohjaveden ottamiseen!
Eräs vesihuollon erityispiirre liittyy talouteen. Muihin julkisiin palveluihin verrattuna toiminta on usein hyvin pääomavaltaista ja etenkin verkostojen ylläpito synnyttää poisto- ja korkomenoja. Taloudelliset seikat tekevät
vesihuollosta myös ns. luonnollisen monopolin. Kullekin alueelle kannattaa
rakentaa vain yksi vesi- ja viemäriverkosto. Talouden lainmukaisuuksien
perusteella monopoli on asiakkaille aina epäedullinen ratkaisu. Vesihuollon
järjestämiseen monopoliluonne vaikuttaa siten, että voidaan valita kolmesta
vaihtoehdosta, jotka ovat yksityinen säännöstelemätön monopoli, yksityinen
valtion säätelemä monopoli sekä julkinen monopoli. 12 Talousveden jakelu
puolestaan tekee vesihuollosta välttämättömyyspalvelun. Näistä kahdesta
vesihuollon piirteestä seuraa, että vesihuoltolaitoksella on suuri vastuu turvallisten ja tasapuolisten palvelujen tuottajana 13. Toisaalta kenties viimeksi
mainittujen tekijöiden seurauksena Suomen vesilaitokset ovat perinteisesti
jakaneet tietoa keskenään; kilpailun puuttuessa tiedon panttaamisesta ei ole
hyötyä, sen sijaan panttaamisen yhteiskunnalliset haitat olisivat suuret.
Vesihuollon toiminnan luonteeseen kuuluu oleellisesti töiden ennakoimattomuus mikrotasolla. Kari Glasberg totesi haastattelussaan: Illalla
teet suunnitelmat, mitä huomenna tehdään, niin aamulla tulee yks puhelinsoitto ja
kaikki menee uusiksi 14. Osittain toimitaan pelastuslaitoksen tyyliin, mutta
samaan aikaan on kuitenkin kehitettävä ja ylläpidettävä infraa. Eräs syy
on putkistojen sijainti maan alla, jolloin niiden kuntoa on hankala seurata reaaliaikaisesti ja tulevia vuotoja vaikea ennustaa. Vielä on lisättävä se
seikka, että putkistot sijaitsevat enimmäkseen toisten maalla! Putkistojen
ominaisuuksista johtuen vesihuoltoyhtiöt kohtuullistavat usein asiakkaidenkin tontin puolella tapahtuneista vuodoista aiheutuvia suuria vesilaskuja, anomusten perusteella. Tällöin vuodot ovat vaikeasti havaittavia,
äkillisiä ja tahattomia.
Sääkin asettaa omia haasteitaan. Kuivina kesinä asukkaiden kraanaveden
käyttö lisääntyy samaan aikaan kun pohjavesien pinnat monin paikoin laskevat. Tällöin on tärkeää, että järjestäytyneen vesihuollon käyttämät pohjavesiesiintymät ovat antoisia ja vakaita ja että kulutushuippujen ja antoisuuden väliin on mitoitettu tarpeeksi välystä. Toinen negatiivinen sääilmiö
ovat kovat pakkastalvet, jotka etenkin ennemmin tiesivät putkistojen sulatus- ja korjaustöitä. Nykyään jäätymiseen on alettu kiinnittää huomiota jo
rakennusvaiheessa. Talonrakentajat asentavat tonttijohtoihin usein automatiikalla toimivan lämmityskaapelin – joko heti rakennusvaiheessa tai kun

kaapeli osoittautuu tarpeelliseksi. Vesihuollon omia linjoja rakennettaessa laitetaan suoraan lämpöeristys matalalle jääviin kohteisiin (esimerkiksi
kadunalitukset). 15 Säällä on vaikutuksensa myös työskentelyolosuhteisiin,
tapahtuuhan suuri osa vesihuollon asennus- ja korjaustöistä ulkosalla.
Paikkakunnan veden tarve – määrä, laatu ja vuodenaikainen jakauma –
ovat vaikuttaneet moniin vesihuoltolaitosten ratkaisuihin. Eri teollisuudenaloilla, maataloudella ja vaikkapa kasvihuoneviljelyllä on omat vaatimuksensa ja yhdyskunnan asukkailla omansa. Kaikesta edellä kerrotusta huolimatta
ovat vesihuollon perusperiaatteet samat, oli kyseessä sitten iso tai pieni laitos, kaupungissa tai maaseudulla, pinta- tai pohjaveden varassa. Siteeraan
Kauhajoen Vesihuollon hallituksen nykyistä puheenjohtajaa, Antti Ala-Kokkoa: Samalla lailla vesi pumpataan ja se juoksee putkessa ja tulee kraanasta! 16

VESIHUOLLON TILANNE KAUHAJOELLA
Vaikka Kauhajoen kaupungin nimessä esiintyy Etelä-Pohjanmaalle tyypillisesti sen joen nimi, jonka ympärille asutus on alun perin keskittynyt,
voisi tämän pitäjän nimi olla osuvammin Kauhapohjavesi. Sen alueella on
nimittäin poikkeuksellisen rikkaat ja hyvälaatuiset pohjavesivarat ja koko
Etelä-Pohjanmaan pohjavesivaroista merkittävä osa sijaitsee juuri Kauhajoella 17. Muut vedet puolestaan ovat Kauhajoella vähäiset. Nimikkojoki lähtee
pienestä Kauhajärvestä, ensin Hyypänjoen nimisenä, ja luikertelee kohti Kyrönjokea. Muutamia muitakin jokia kaupungin alueella on. Vaatimattomista järvialtaista suurin on Nummijärvi. Kauhajoen pintavesivaroja käsittelee
seuraavassa luvussa tarkemmin opetusneuvos Jussi Kleemola.
Paikkakunnalla on runsaasti muitakin luonnonvaroja ja monet sen elinkeinoista perustuvat historiallisista sekä maantieteellisistä syistä näihin
varoihin: peltoihin, turvesoihin, metsiin, sora- ja hiekkaesiintymiin sekä
vähäistenkin jokien tarjoamiin sahaus- ja uittomahdollisuuksiin. Kauhajoen pohjavesien määrä ja laatu heijastuvat yhdyskunnan kehitykseen
monella tapaa, mutta niillä ei itsessään ole tehty ns. kovaa bisnestä. Kauhajoen kunnanjohtaja Mauno Kangasniemi totesi vuonna 1965 pidetyillä
maakunnallisilla vesihuoltopäivillä, että veden puute on haitannut Etelä-Pohjanmaan teollistumista 18. Kauhajoella kunnan asukkaat, maatalous
ja teollisuus ovat sen sijaan saaneet pääasiassa nauttia runsaasta ja hyvälaatuisesta vedestä.
Kaikki pohjavedet eivät Kauhajoellakaan ole laadultaan yhtä hyviä ja
parhaat vedet ovat sijoittuneet maantieteellisesti eri paikkaan kuin valtaosa
asukkaista. Väestökeskittymä on kunnan pohjoisosassa, mutta parhaat pohjavesivarat sijaitsevat kunnan itä- ja keskiosissa. Kun pitäjä on vielä huomattavan laaja pinta-alaltaan, on vettä kuljetettava pitkiä matkoja.
Monet Suomen varhaisista pienistä vesiyhtymistä on perustettu länsirannikon tuntumaan. Syinä on mainittu huono kaivovesi, suotuisat maasto-olosuhteet, jokivarsien yhtenäinen asutus sekä käyttöaluetta korkeammalla sijainneet lähteet. Innostunut vetäjä sekä talkootyöperinne ovat edesauttaneet
yhteisen vedenoton syntyä. 19 Monet näistä tekijöistä ovat vaikuttaneet Kauhajoellakin.

Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunta perustettiin vuonna 1945 toimittamaan hyvälaatuista vettä keskustaajaman alueelle. Laitokseen liittyi alkuun
101 kiinteistöä. Vesi otettiin Päntäneen kylässä sijaitsevalta Rydinlähteeltä
ja kuljetettiin puuputkia pitkin käyttöpaikoille. Kuluttajamäärän kasvu oli
alkuvuosina hidasta, johtuen osittain verkoston hitaasta laajenemisesta.
Vauhti nopeutui 1960-luvulla, kun modernin ajan tuomat elintasovaatimukset alkoivat saada sijaa Kauhajoellakin. Samalla aiemmin maatalousvaltainen kunta alkoi teollistua, väestö siirtyä yhä enemmän keskustaajamaan ja
asukaskohtainen vedenkulutus kasvaa. Vuonna 1966 ryhdyttiin osuuskuntaa
muuttamaan osakeyhtiöksi, jotta voitaisiin paremmin vastata kasvun tuomiin haasteisiin.
Nykyään valtaosa (noin 92 %) Kauhajoen hieman alle 14 000 asukkaan
suuruisesta väestöstä on järjestetyn vesihuollon piirissä. Kauhajoella toimii
kaksi suurempaa vesilaitosta, joilla aiemman lainsäädännön mukaan oli ns.
yleisen vesilaitoksen asema: tämän kirjan aiheena oleva Kauhajoen Vesihuolto Oy sekä Päntäneen Vesihuolto Oy. Kauhajoen Vesihuolto Oy:n toiminta-aluetta ovat Kauhajoen keskustaajama sekä Hyypän, Nummijärven ja
Lamminmaan alueet ja kaupungin pohjoisosan haja-asutusalue. Keskustaajamasta liikkeelle lähtenyt verkosto kattaakin nykyään suuren osan laajan pitäjän haja-asutusalueista. Päntäneen Vesihuolto Oy:n toiminta-alue puolestaan on nimensäkin mukaisesti Päntäneen kylän tienoilla. Muu osa kunnasta
on edelleen usean pienehkön vesiyhtymän tai -osuuskunnan hoidossa. Kauhajoen ja Päntäneen Vesihuoltojen verkostoihin on vuosien mittaan liittynyt
pienempiä osuuskuntia tai yhtymiä. 20
Kauhajoen Vesihuolto myy vettä Kauhajoen ulkopuolelle tukkuvesiyhtiö
Oy Aqua Botnica Ab:lle sekä muutamalle pienelle osuuskunnalle Kauha
joella, Teuvalla ja Kurikassa. Veden myynti muille vesilaitoksille vuonna
2014 oli 45 % laskutetusta vesimäärästä 21.
Tätä kirjaa kirjoitettaessa Kauhajoen Vesihuollolla oli runkojohtoja jo yli
500 kilometriä 22. Kauhajoella on siirrytty puuputkista suoraan muoviputkiin 1950-luvun lopulta lähtien. Muovi on nykyään yleisin putkimateriaali
muuallakin maassamme, sillä vuonna 2005 muoviputkien osuus oli jo lähes
90 % Suomen vesijohtomateriaaleista 23.
Yhtiön päävedenottamot sijaitsevat Harrinkankaan ja Lumikankaan alueilla. Länsi-Suomen vesioikeuden myöntämien lupien perusteella voitiin
pohjavettä tätä kirjaa kirjoitettaessa ottaa yhteensä 6 300 kuutiometriä vuorokaudessa vuosikeskiarvona laskettuna. 24
Päävedenottamot sijaitsevat sellaisilla alueilla, etteivät asutus, maanviljelys, teollisuus tai autoliikenne ole niille uhkana. Vaikka Kauhajoki on merkittävä turvepitäjä, ovat turvesuot sijoittuneet siten, että turpeennosto ja sitä
valmisteleva ojitus eivät juuri kosketa Kauhajoen Vesihuollon vedenottamoita 25. Sen sijaan maa-ainesten ottoa on ollut pitkään käynnissä muutamien
vedenottamoiden läheisyydessä ja yhtiö on antanut näihin lupahakemuksiin
lausuntoja vaihtelevalla menestyksellä 26. Suomessa koettiin metsäojitusbuumi 1960-luvulta 1980-luvulle, ja myös metsäojitussuunnitelmiin on noina
vuosina otettu kantaa, sillä ojituksella voi olla vaikutusta pohjavesialueiden
vedenmuodostukselle 27.
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Kauhajoella vesilaitos ja viemärilaitos toimivat vuoteen 2012 saakka erillään. Syyt juontuivat maantieteeseen ja paikkakunnan kehittymiseen. Keskustaajama alkoi teollistua 1960-luvulla ja jätevesipuhdistamo perustettiin
1970-luvun puolivälissä. Tuolloin puhtaan veden jakelu oli toiminut jo kolmisenkymmentä vuotta ja vakiintunut omaan yhtiöönsä. Vesilaitos oli myös
alkanut laajentua keskustaajaman ulkopuolelle, kun taas jätevesiviemäri keskittyi suppeammalle alueelle.
Kauhajoen Vesihuollon erityispiirteiksi voi tiivistää toimimisen hyvälaatuisen pohjaveden varassa maantieteellisesti laajalla alueella. Omalle paikkakunnalle toimitetun veden määrällä mitaten laitos kuuluu keskisuurten laitosten
luokkaan, mutta ulos myyty vesi mukaan lukien se kolkuttelee jo suurten laitosten luokan alarajaa, joka on kaksi miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kauhajoen Vesihuollolla tällä hetkellä voimassa olevien vedenottolupien yhteismäärä puolestaan on 2,2 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. 28 Haastattelujen ja
muun lähdemateriaalin perusteella Kauhajoen Vesihuollon vahvuuksiksi nousivat selkeästi hyvä ja edullinen vesi, korkea tekninen osaaminen sekä suuren
yhtiön resurssit. Riippumattomuus kunnan hallinnosta on tuonut nopeutta ja
joustavuutta toimintaan. Yhtiön puhtaan veden puolen toimintaa on pyöritetty aina hyvin pienellä henkilöstöllä, alle kymmenellä hengellä.

TEOKSEN RAKENNE
Johdannon jälkeen kirjassa esitellään Kauhajoen vesiluontoa sekä pohjaveden muodostumiseen keskeisesti vaikuttavaa geologiaa. Sitten käydään
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aikakausittain läpi järjestäytyneen vesihuollon kehittymistä paikkakunnalla. Vesihuollon kehittyminen on tiiviissä kytköksessä Kauhajoen yhdyskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin – Kauhajoki on nimittäin 1960-luvun
vaihteesta tähän päivään muuntunut maatalouspitäjästä seutukuntansa
Suupohjan teollisuuden, kaupan, koulutuksen ja palveluiden keskukseksi.
Näitä yhdyskunnan vaiheita on tuotu tarpeellisessa määrin esiin, samoin
kuin vesihuoltoa koskevan lainsäädännön ja yhteiskunnallisten virtausten
muutoksia.
Koska puhtaan veden laitoksen ja viemärilaitoksen yhdistyminen oli tätä
kirjaa kirjoitettaessa vielä melko tuore tapaus Kauhajoen Vesihuollon pitkään historiaan verrattuna, käsitellään tässä kirjassa pääosin puhtaan veden
puolen asioita. Jätevesien käsittelyn alkuvaiheita tuodaan kuitenkin esiin
1970-luvun tapahtumien yhteydessä ja yhdistymisvaihe on luonnollisesti kuvattu 2000-luvun osiossa.
Kirjan loppuun on liitetty matrikkeliosuus, jossa esitellään hallituksen
puheenjohtajat, hallitusjäsenet, toimitusjohtajat sekä yrityksen henkilöstö
vuodesta 1967 lähtien. Lisäksi vedenottamoiden ja paineenkorotusasemien
jne. keskeiset tekniset tiedot esitetään omassa liitteessään.
Kauhajoen Vesihuolto Oy:tä kutsutaan kirjassa pääsääntöisesti lyhyemmillä termeillä Kauhajoen Vesihuolto tai pelkästään Vesihuolto silloin, kun
sekaantumisen vaaraa yleisnimenä käytetyn vesihuollon tai muiden vesihuoltoyhtiöiden kanssa ei ole. Muutaman kerran käytetään kätevää termiä
”vesittää”, kun tarkoitetaan vesijohdon tai vesijohtoverkoston tuomista uudelle alueelle.
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Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan ja Vesihuollon kulutus- ja kuluttajamäärien kehittyminen vedenjakelun aloittamisesta vuonna 1947 nykyaikaan eli vuoden 2014 loppuun
saakka. Aineisto on pääosin kerätty vuosikertomuksista, osa graafeista mitaten. Muutama puuttuva vuosi on interpoloitu tiedossa olevien lukujen välille. Kuluttajamäärä on dokumentoitu vuodesta 1947 lähtien, mutta kulutuksesta ei ollut tietoa ennen vesimittareiden asennusta. Vuotovedet eivät ole mukana. Vuoden 1978 kulutuspiikki on todellinen ja johtuu
suuresta asiakasmäärän kasvusta, jota seurasi välittömästi jätevesimaksujen aikaansaama säästäväisyys ja teollisuuden vettä käyttävien prosessien muutos. Ulos myydyn veden
määrä alkoi kasvaa 1990-luvun loppupuolella tukkuvesiyhtiö Aqua Botnican siirtokapasiteetin valmistuttua täyteen mittaansa. Grafiikka: Anne Haapanen.
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KAUHAJOEN VESILUONTO
Jussi Kleemola

KAUHAJOKI
VESIPITÄJÄNÄ

K

auhajoki on vedenjakajaseutua. Keskustaajaman, keskeisen
viljelyaukean ja siihen liittyvien jokilaaksokylien ulkopuolella
kohoavat Suomenselkä ja muut harvaan asutut selännealueet.
Selänteiltä vedet virtaavat aluksi lähteinä ja sitten kasvavina puroina ja pieninä jokina kolmeen vesistöön, Kyrönjokeen,
Karvianjokeen ja Isojokeen.
Laajan Kauhajoen pinta-alasta on vain mitätön osa (1,3 %) vesialuetta. Vesialue on yhteensä runsaat 17 neliökilometriä, josta 12 on järviä. Vesistöjen
vähäiseen määrään nähden vesiluonto on rikas ja monimuotoinen. Tämä
johtuu alueen sijainnista latvavesien erämaisilla seuduilla, joissa suot ja kangasmaat vaihtelevat. Vielä keskeisempi merkitys on vesistöihin purkautuvilla
poikkeuksellisen runsailla pohjavesillä. Kauhajoella on paljon lähteitä. Pohjavesien vaikutus näkyy selvästi alueen puroissa, eräissä järvissä ja joissa.1

MATALIA LASKETTUJA HEINÄJÄRVIÄ
Kauhajoen kahdeksastatoista järvestä vain neljän – Nummijärven, Ikkeläjärven,
Säkkijärven ja Kauhajärven – pinta-ala on yli sata hehtaaria. Matalien järvien
keskisyvyys on yleensä alle kaksi metriä. Järvien valuma-alueelle on tyypillistä
soisuus. Peltoja on vain suurimpien järvien rannoilla. Metsätalous ja turvetuotanto ovatkin tärkeimpiä järvien tilaan vaikuttavia tekijöitä Kauhajoella.
Monia järviä on aikanaan laskettu lisämaan saamiseksi viljelyyn. Useimmat järvet on laskettu vain osittain, mutta Ohmerojärvestä on jäljellä vain
Järvikylän nimistöä, joitakin merkkejä kasvillisuudessa ja sadan hehtaarin
peltolakeus. Heinäjärveksi lasketusta Ylimysjärvestä on tullut myöhemmin
mainio lintujärvi ja Nummijärven haukien kutupaikka.
Alueen suurin ja virkistysarvoltaan merkittävin järvi on Karvianjoen vesistöön laskeva Nummijärvi, johon purkautuu kymmeniä lähteitä. Kuivana
aikana, jolloin Nummijärven luusuasta virtaa Nummijokeen vettä vain 100
litraa sekunnissa, on järveen tulevasta vedestä puolet pohjavettä. Järven kunto on heikentynyt turvetuotannon, metsäojituksen, asutuksen ja viljelyn rasittamana, mutta alkanut kehittyä suotuisaan suuntaan valuma-alueen turpeennostokiellon, vedenpinnan noston ja muiden kunnostustoimien ansiosta. 2
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LATVAJOKIA
Latvavesien vaatimattomat purot ja joet ovat maisemallisesti järviä merkittävämpiä, sillä valtaosa pelloista ja asutuksesta sijoittuu jokien välittömään läheisyyteen. Joen vaikutus hallitsee maisemaa, vaikka itse vettä ei kauempaa
katsottuna näekään.
Kauhajoen merkittävimmät joet ovat Kyrönjoen latvahaaroja. Kyrönjoen
katsotaan alkavan Kauhajoen Kauhajärvestä. Kauhajokeen, joka yläosaltaan
tunnetaan Hyypänjokena, yhtyvät kirkon alapuolella Ikkelänjoki ja Kainastonjoki. Kainastonjoki alkaa Jurvan Norinkylän alueelta. Siihen laskee etelästä monihaarainen Päntäneenjoki. Varsinaisen Kyrönjoen katsotaan alkavan Kauhajoen ja Jalasjoen yhtymäkohdasta Kurikassa.
Karvianjokeen vedet virtaavat useita reittejä. Nummijärvi laskee Nummijokea ja Säkkijärvi Säkkijokea pitkin Karvianjärveen. Lisäksi kahden kansallispuiston liepeiltä alkavat Paholuoman-Vinniäisluoman ja Aunesluoman
lähdepurot virtaavat Karvianjoen suuntaan. Isojoen vesistöön virtaa Uuronjärvestä alkava Uuronluoma, johon yhtyy Hukanluoma. Eri vesistöihin virtaavat luomat menevät toistensa lomiin.
Kauhajoen alueen järvettömille tai vähäjärvisille joille on tyypillistä virtaamien nopeat muutokset, jota soiden kuivaaminen on kärjistänyt. Tulvien
aikana virtaavat vesimäärät voivat olla monikymmenkertaisia, jopa satakertaisia kuivan ajan vesimääriin verrattuna. Pääosa, joskus jopa ⅔ koko vuoden
aikana virtaavasta vesimäärästä kulkee joessa muutamassa viikossa kevätsulamisen aikana.
Veden pinta nousee nopeasti ja joet tulvivat herkästi ympäröiville pelloille. Kevättulvien alkaessa Kauhajoen vedenpinta voi hetkessä nousta 2–3
metriä. Tuoreessa muistissa on vuosi 2012, jolloin koettiin ennennäkemätön tulva syksyllä. Vettä satoi kolmen päivän aikana (5.–7.10.) toistasataa
millimetriä. Monia teitä, kymmeniä taloja ja satoja hehtaareita peltoja
joutui veden valtaan. 3 Keväällä 2013 tulva nousi lähes samoihin lukemiin.
Monet pahimmalla tulva-alueella Jokimaassa edellisenä syksynä vahinkoa
kärsineet taloudet kuitenkin pelastuivat paikoilleen jätettyjen suojausten
ansiosta.
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Kuivina aikoina, lopputalvella ja vähäsateisina kesinä pienet purot kuivuvat lähes tyystin. Silloin jokien virtaamat mitataan kymmenissä tai sadoissa
litroissa. Suhteellisesti tasaisimmat virtaamat ovat järvien alapuolella ja lähdepuroissa. Erityisen selvästi tämä näkyy kuivina aikoina.
Kauhajoen lähdealueilla jokiin ja puroihin purkautuvat pohjavedet pitävät
niitä elävinä suurimman osan vuotta. Ilman pohjavesien vaikutusta Kauhajoen virtavesiluonto olisi selvästi köyhempi. 4

LÄHTEITÄ JA TAIMENPUROJA

Maisemaa Vinniäisluoman varrelta. Kuva: Jussi Kleemola.
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Jos pienet latvajoet ovat viljeltyjen jokilaaksojen keskellä kulttuurimaiseman
helmiä, rikastuttavat puolestaan vielä pienemmät vedet – lähteet, lammet ja
purot – Kauhajoen karujen metsien ja rämeitten luontoa. Näitä arvokkaita
pienvesiä, erityisesti puroja, harjumetsiä ja niihin liittyviä kuruja, on Kauhajoella muuta Etelä-Pohjanmaata runsaammin. Lauhanvuoren vedenjakajaseutu on jopa valtakunnallisesti arvokasta aluetta luonnon monimuotoisuutta ilmaisevine piirteineen: rehevää kasvillisuutta ylläpitävine lähteineen ja
lähdepuroineen sekä välillä taas karuine metsineen ja soineen. 5
Puroluonnon laajuus yllättää. Kauhajoella runsaat pohjavedet ovat synnyttäneet 500 kilometrin verran lähteisiä puroja Isojoen-Lapväärtinjoen,
Kyrönjoen ja Karvianjoen latvoille. Lähteiden vaikutus ulottuu kauas niiden
ulkopuolelle jokiin ja järviin. Ainoakaan puroista ei ole täysin luonnontilainen, mutta puolet niistä on yhä taimenvesiä. Purotaimen eli tammukka on
taimenen ekologinen rotu, joka viihtyy koko ikänsä purojen ja jokien koskissa ja suvannoissa. Tuntuu hyvältä tietää, että luontomme alkuperäisestä
lohi- ja taimenkannasta on Kauhajoella vielä jäljellä tämä vesien puhtaudesta kertova jalon suvun edustaja. Luonnontilaiset lähteet ja niistä alkavat purot tekevät Kauhajoen vesiluonnosta erityisen.
Maisemallisesti alueemme pienvedet tarjoavat hienoja elämyksiä. Ylivoimaisesti paras retkikohde on Katikan alue. Siellä läheisen Kauhanevan länsilaidan lähdehetteiköstä alkunsa saava Katikanluoma, Kauhajärvestä virtaava
puron kokoinen Kauhajoki ja pääosan vuotta kuivillaan oleva Hosiojakin ovat
saaneet aikaan eroosion ihmeen. Luomat ovat kuluttaneet paksuihin hienohiekkakerroksiin uskomattoman syviä, jopa kaksikymmenmetrisiä kanjoneita. Kanjoneitten väliin jäävät Sianselän harjanne ja Kolmentuulenlakki, jonka
lakitasanteelta jyrkkä rinne viettää joka suuntaan puronotkojen hämäriin. 6
Lisää hienoja kohteita löytyy Perä-Hyypästä Vakkurinkylän alueelta ja
Vinniäisluoman varrelta. Rauhaluoman keskiosa on tutustumisen arvoinen
kohde. Hukanluomaa Hukan kämpän kohdalla ei voi olla unohtamatta, jos
siellä on kulkenut. Päntäneenjoki Möykkykylän alapuolella on monin paikoin kulkemisen arvoista. Erämainen Ikkelänjoki tarjoaa Asuulista Lamminmaahan saakka paikoin jylhiä rantatörmiä. Lähes jokaiselta puronvarrelta
löytyy lyhyitä kauniita pätkiä: Rydinlähteen yläpuolinen rehevä osuus Järviojasta, Takaluoman ja Päntäneenjoen latvan edustavat osat, samoin Ikkelänjokeen laskevien Männistön- ja Myllyluoman varret. 7
Ihmisen toiminnan tuloksena lähteet, lammet ja purot ovat huolestuttavaa vauhtia vähentyneet Suomen luonnosta. Niin on käynyt myös Kauhajoen lähteille. Jopa suurin, kraatterimaisen syvennyksen pohjalla pulpunnut

Pahalähde Hyypänlaakson länsirinteellä on valjastettu Seinäjoen vedenhankintaan, mikä vähentää pohjaveden määrää Hyypänjoessa. Se näkyy
joen rehevöitymisenä ja taimenkannan taantumisena. Pelkästään Hyypässä
kunnoltaan vaihtelevia lähteitä on löydetty yli 50. Joitakin muokattuja lähteitä on pyritty palauttamaan luonnontilaan poistamalla lähteisiin tuotuja
rakenteita. Myös Hyypänjoen täyttyneitä lampia ennallistetaan poistamalla
pohjaan kertynyttä sedimenttiä. 8
Myös Kauhajoen edustavat purot ovat kärsineet metsien ja soiden ojituksesta, turpeennostosta, rantojen paljaaksi hakkuista ja metsien lannoituksesta. Puromme ovat varsin kauniita katsella, mutta ne voisivat olla kalastollisesti paljon paremmassa kunnossa. Lähes jokaisen puron taimenkanta on
viime vuosikymmenten aikana voimakkaasti taantunut. Ihmisen kädenjälki
näkyy monissa pienvesissä epäedullisina muutoksina, mutta pyrkimyksenä
on nykyään suojella näitä luonnon erityiskohteita ihmisen muuttavalta toiminnalta ja jopa korjata tehtyjä vahinkoja. Pienvesien tulevaisuus on monien
eri ammattikuntien käsissä. 9

AINUTLAATUISET GEOLOGISET KERROSTUMAT
Miten on mahdollista, että luonto on lahjoittanut pitäjäämme kolmen vesistöalueen latvoille lukumääräisesti kymmenittäin ja pituudeltaan sadoin
kilometrein lähdepuroja? Selitys piilee maan alla, jossa sadevesi suotautuu
pohjavedeksi. Kauhajoen seudulla on maamme oloissa aivan poikkeuksellinen kyky varastoida pohjavettä.
Jo kallioperässä on kaksi erityispiirrettä. Isojoen ja Kauhajoen rajalla sijaitsevan Lauhanvuoren sydän on maassamme harvinaista hiekkakiveä, joka
pystyy varastoimaan vettä. Lauhanvuoren kansallispuiston lukuisat lähteet

Katikan Kolmentuulenlakin hienoa lakea. Kuva: Jussi Kleemola.
21

0

5

Aunesl
uom
a

KANGASJÄRVI

Vin n iäisluoma

luoma

Pah
o

KARVIANJÄRVI

3

10 КМ
KIRKKOJÄRVI

Ohmeroluom
a

Kaina
st o n j i
ok

vesistöalueen raja

sioluoma
Haa uoma
tönl
M ä n n is Sotkanluom a

I k ke l ä o k i
nj

jo ki

KAUHAJOKI

Num

P

Uur
on

lu o

ma

mijo ki

2

KAUHALAMMI

5

Aunesl
uom
a

0

Vin n iäisluoma

KANGASJÄRVI

JUURAKKOJÄRVI

KAUHAJÄRVI
SÄÄRENJÄRVI

Pah
o

3

KARVIANJÄRVI

10 КМ
KIRKKOJÄRVI

POHJAVEDEN MERKITYS
Pohjavesi kuuluu osana veden hydrologiseen kiertokulkuun ilmasta maahan, vesistöön ja takaisin ilmaan. Tähän kiertoon on koko elävän luonnon
kasveineen, eläimineen ja ihmisineen sopeuduttava. Pohjaveden merkitystä
tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä kolme keskeisen tärkeää seikkaa: pohjavesi on niukka, mutta ihmisen kannalta ehkä tärkein luonnonvara. Se on
suojatun ympäristönsä vuoksi vielä katastrofitilanteissakin käyttökelpoista ja
kolmanneksi runsaana purkautuva pohjavesi on valuma-alueiden latvaosissa
lähde- ja puroluonnon elämääpitävä voima. 11

Ka t
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latvavesillä luonto on enemmän kuin muualla Suomessa säästänyt jälkipolville ainutlaatuisia geologisia kerrostumia. Geologiset muodostumat ovat
myös pohjaveden ympäristö.
Kauhajoen maankamaran erityspiirteitä tutkinut FT Reijo Pitkäranta kertoo seuraavassa lähemmin alueemme geologiasta, pohjavesivaroista sekä niiden suojelusta ja hyödyntämisestä. Pitkäranta on kirjoittanut aiemmin myös
seikkaperäisen artikkelin Kauhajoen maaperän suojelu yhdessä Olli Ristaniemen kanssa Kauhajoen metsien ja soiden kirjaan 10.
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purkautuvat Isojoen-Lapväärtinjoen tai Karvianjoen vesistöön. Lisäksi kiinteän kallion pintaosissa esiintyy huokoista ainesta, jota voidaan nimittää
rapautumiskuoreksi. Aikanaan satojen miljoonien vuosien kuluessa kallio
rapautui kymmenien, jopa satojen metrien paksuudelta. Kun mannerjäätikkö sitten eteni Suomen yli useita kertoja, se vei mennessään pääosan näistä
rapautumistuotteista. Kauhajoella on kuitenkin tällaisista rapautuneista kerroksista runsaasti merkkejä.
Myös maaperä poikkeaa monessa suhteessa muusta Suomesta. Kauhajoen
maapeitteen paksuus on maan keskiarvoon verrattuna kaksin-, jopa kolminkertainen. Kaikkein merkityksellisinä on kuitenkin hiekka- ja soravarojen
runsaus. On kuin luonto olisi päättänyt keskittää näitä mineraalivaroja juuri
tänne eteläisimpään Pohjanmaan osaan. Suurin osa muodostumista on näkyviä harjuja, osa on peitossa muiden maalajien alla.
Kauhajoen geologisiin erityispiirteisiin kuuluu myös se, että alueella on
sekä vanhoja että nuoria harjuja. Nuorta ja tavallista harjutyyppiä edustaa
ennen kaikkea Nummikangas jatkeineen. Mutta esimerkiksi korkea Lumikangas, Karhukangas ja Hyypänlaakson länsirinteen piiloharju syntyivät
paljon aikaisempien jäätiköitymisten sulamisvirtojen kasaamina. Kauhajoen
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Perä-Hyypän Rauhaluoman varrella sijaitseva lähde. Kuva: Jussi Kleemola.
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Mukaelma Kauhajoen vesien kirjassa vuonna 1991 esitetystä pintavesikartasta. Kauhajoen vedet kuuluvat kolmeen vesistöalueeseen, jotka ovat Kyrönjoki (1), LapväärtinjokiIsojoki (2) sekä Karvianjoki (3). Kartta on piirretty uusiksi Maanmittauslaitoksen 1:250 000 mittakaavaan laaditun maastokartan pohjalta. Maastokartassa ei ollut kaikkia aiemman kartan pienimpiä luomia tai luomanosia ja niistä on selkeimmät otettu mukaan 1:100 000 mittakaavan maastokartalta. Grafiikka: Anne Haapanen.
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POHJAVESIALUEEN RAJA

KAUHAJOEN POHJAVESIALUEET JA NIIDEN GEOLOGIA

Pohjavesialueen ja pohjaveden
muodostumisalueen raja voidaan
määritellä myös tänne, jos on
todettu kallion ja moreenin
oleellisesti vaikuttavan harjulla
muodostuvaan pohjaveteen

POHJAVEDEN
MUODOSTUMISALUEEN RAJA

Reijo Pitkäranta

POHJAVEDEN PINTA
RANTAVALLEJA

ORSIVESI

RANTAKERROSTUMA
SUO
SAVI

POHJAVESI MAA- JA KALLIOPERÄSSÄ
Pohjavettä esiintyy lähes kaikkialla maa- ja kallioperässä. Pohjaveden muodostumiseen ja liikkumiseen vaikuttavat pääasiassa seuraavat ominaisuudet:
•
•
•
•
•
•

sademäärä ja muut ilmasto-olosuhteet
maaperän huokoisuus ja huokosten avoimuus
maaperäkerrosten rakenne
maanpinnan muodot (topografia)
kasvillisuus
maan pintakerros (esimerkiksi maankäyttö).

Valtaosa Suomen kallioperän kivilajeista on ehjänä niin tiivisrakenteisia,
että niihin vesi ei pääse varastoitumaan. Pohjavettä kuitenkin varastoituu
kalliorakoihin, rapautuneisiin kohtiin ja ruhjevyöhykkeisiin. Irtaimessa maaperässä vesi varastoituu maarakeiden välitiloihin eli huokosiin. Hienorakeisissa maalajeissa runsaana esiintyvien huokosten koko on niin pieni, ettei
vesi pääse niihin helposti imeytymään eikä myöskään liikkumaan suurten
kapillaarivoimien vuoksi. Karkearakeisiin maalajeihin, hiekkaan ja soraan,
vesi imeytyy hyvin ja niissä vesi myös pystyy liikkumaan. Siksi karkearakeiset lajittuneet maalajit ovat parhaita vedenhankinnan kannalta, koska niihin
vettä voi varastoitua paljon ja vettä voidaan pumpata suuriakin määriä esiintymän kuivumatta.
Jos vesi kerääntyy vettä pidättävän kerroksen päälle eikä pääse alemmas
pohjavesivyöhykkeeseen, sanotaan muodostuvaa vesikerrosta orsivedeksi (ks.
oheinen kuva). Orsivettä kerääntyy usein savikerrosten päälle, mutta myös
esimerkiksi tiiviit, hienoainespitoiset moreenikerrokset, kovettuneet (iskostuneet) maakerrokset ja ihmisen toiminnan vuoksi tiivistyneet kerrokset voivat
aiheuttaa orsivesikerroksen syntymisen. Orsivettä voi valua myös pohjavesikerrokseen. Vastaavasti vesi voi salpautua tiiviin maakerroksen alle muodostaen paineellista pohjavettä eli salpavettä. Kauhajoella hienoainespitoinen
vettä pidättävä moreeni, usein myös mäkisaveksi, mäkisavimoreeniksi tai
pikileeriksi kutsuttu kerros, aiheuttaa yleisesti orsivesikerroksen syntymisen.
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Maastokohdissa, joissa pohja- tai orsivesi kohtaa maanpinnan, syntyy lähde. Vedenantoisuudesta riippuen lähteet voivat purkautua koko vuoden tai
ne voivat ajoittain kuivua. Vettä pidättävän kerroksen alta purkautuessaan
lähde voi olla paineellinen eli se pulppuaa maanpinnan yläpuolelle arteesisena pohjavetenä. Kauhajoella on runsaasti lähteitä. Peruskartoille niitä
on merkitty kaikkiaan noin 150, mutta todellisuudessa lähteitä on vieläkin
enemmän.

HARJU

MOREENI

KALLIORAKOJA

KALLIOPERÄ

Pohjaveden imeytyminen
Maahan satavasta vedestä osa haihtuu, osa jää kasvien käyttöön, osa kulkeutuu pintavaluntana vesistöihin ja osa imeytyy maahan muodostaen lopulta
pohjavettä. Moreenialueilla sadannasta imeytyy pohjavedeksi normaalisti 10–30 %, karkeilla moreenialueilla jopa 50 %. Sora- ja hiekka-alueilla
imeytymisprosentti on yleensä 40–60 %, kaivetulla pinnalla 70 % tai jopa
enemmän. Suuntaa-antavana nyrkkisääntönä voidaan arvioida, että sademäärän ollessa 600 millimetriä vuodessa, karkealla sora- ja hiekkakerrostumalla
muodostuvan pohjaveden määrä on suunnilleen 1 000 kuutiometriä neliökilometrille vuorokaudessa. Kallioalueilla veden imeytyminen on keskimäärin
varsin pientä (alle 10 % sadannasta) ja riippuu kallion topografiasta ja laadusta, rakojen koosta ja esiintymistiheydestä. Myös saveen ja silttiin vettä imeytyy hitaasti, mutta imeytyvästä vedestä iso osa haihtuu suuren kapillaarisuuden ansiosta takaisin ilmaan. Savi- ja silttimailla pintavalunta on voimakasta.

Pohjaveden virtausnopeus
Pohjaveden horisontaalinen virtausnopeus riippuu paljolti samoista tekijöistä kuin veden imeytyminen maaperään, toisin sanoen huokosten määrästä,
koosta ja muodosta sekä maan- ja pohjavedenpinnan kaltevuudesta. Parhaimmillaan veden virtausnopeus voi karkeassa sorassa olla jopa kilometrin vuorokaudessa, jos pohjavedenpinnan kaltevuus eli gradientti on suuri. Normaalisti kuitenkin virtaus hiekkaisessa tai soraisessa maaperässä on
10–100 metriä vuorokaudessa. Hiesussa (siltissä), hiedassa ja moreenissa
virtausnopeus puolestaan on muutamista senttimetreistä noin kymmeneen
metriin vuorokaudessa. Savessa veden virtaus on lähes olematonta pienten

VEDEN IMEYTYMISREITIT

Yleistetty poikkileikkaus tyypillisestä länsisuomalaisesta harjusta. Suupohjan alueella hienoainespitoinen mäkisavimoreeni korvaa kuvassa näkyvän savikerroksen. Mäkisavimoreeni toimii savea vastaavasti vettä pidättävänä kerroksena. Reijo Pitkärannan alkuperäisestä grafiikasta kirjaan työstänyt Anne Haapanen.
huokosten ja suurten koheesiovoimien takia. Kallioperässä virtaus on topografian ohella riippuvainen pääasiassa kalliorakojen koosta, tiheydestä, täytteisyydestä ja jatkuvuudesta. Rikkonaisessa kalliossa pohjaveden virtaus voi
olla useita metrejä vuorokaudessa.

Pohjavesiesiintymä
Pohjavesiesiintymä on enemmän tai vähemmän yhtenäinen allas, joka on
vedenjakajien erottamana erillään muista pohjavesialtaista. Pohjavesialuekarttoihin pohjaveden muodostumisalueeksi on määritelty alue, joka vastaa
vähintään hienon hiekan vedenläpäisevyyttä. Lisäksi muodostumisalueeseen
lasketaan kuuluvaksi sellaiset pohjavesialueeseen välittömästi liittyvät kallioja moreenialueet, jotka olennaisesti lisäävät muodostuvan pohjaveden määrää.

Pohjaveden laatu
Hyvä pohjavesi on yleensä viileää, raikasta, hajutonta, mautonta sekä väritöntä ja se on sellaisenaan juomakelpoista. Parhaimmillaan pohjavesi on sil-

loin, kun se voi suodattua ehjän metsämaannoksen (Suomen oloissa yleensä ns. podsol-maannoksen) läpi ilmavaan karkearakeiseen maaperään siten,
että suodattava kerros on riittävän paksu. Maannoksella (ks. kuva seuraavalla sivulla) on tärkeä tasapainottava vaikutus maahan imeytyvän vajoveden
laatuun. Maannoksen biologiset ja kemialliset prosessit vähentävät veteen
sekoittuneiden aineiden määrää, kohottavat pH:ta sekä pidättävät lika-aineita, mikrobeja, raskasmetalleja ja muita haitta-aineita. Hienorakeisessa maaperässä veden laatu on usein heikkoa, koska veden liikkuminen on hidasta,
hapen osuus vedessä on pieni ja liuenneiden aineiden, varsinkin raudan ja
mangaanin, pitoisuudet ovat koholla. Orgaanisen aineksen pääsy pohjaveteen huonontaa myös veden laatua. Näitä maaperästä luonnostaan johtuvia
laatuongelmia esiintyy Kauhajoenkin pohjavesissä. Yleistä on myös pohjaveden lievä happamuus, joka voi lisätä veden metallipitoisuutta.
Maa- ja kallioperän mineralogia vaikuttaa pohjaveden laatuun. Maaperän
mineraalikoostumus on kuitenkin yleensä niin heterogeeninen, että yksittäisten mineraalilaatujen vaikutus on häviävän pieni. Kivilajiltaan yhtenäi25
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Pohjavettä käytetään tai tullaan suunnitelmien mukaan käyttämään
20–30 vuoden kuluessa tai muutoin tarvitaan vedenhankintaan.
Pohjavesialueelta saatavaa vettä otetaan:
1) vesihuoltolaitokseen, johon on liittynyt tai suunnitelmien mukaan tulee
20–30 vuoden kuluessa liittymään asuinhuoneistot, joissa on yhteensä
enemmän kuin 50 ihmistä
2) vastaavaan muuta talousvettä toimittavaan laitokseen
3) pakattua talousvettä toimittavaan laitokseen
4) varavedenottoon vesihuollon erityistilanteissa.

LUOKKA II

vedenhankintaan
soveltuva
pohjavesialue

Alueelle ei toistaiseksi ole osoitettavissa käyttöä yhdyskuntien,
haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi alueet, joilla
• arvio muodostuvan pohjaveden määrästä koko
pohjavesialueella on yli 250 kuutiometriä vuorokaudessa
• yhdeltä alustavasti tutkitulta vedenottamoalueelta on
saatavissa vettä yli 100 kuutiometriä vuorokaudessa
• alueella muutoin voi olla vedenhankinnan kannalta
alueellista merkitystä.

LUOKKA III

muu
pohjavesialue

Alue, jonka hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia
vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan
selvittämiseksi. Tarkempien tutkimusten perusteella alue voidaan siirtää
I- tai II-luokkaan tai poistaa luokituksesta.
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sillä, isoilla kallioalueilla vaikutus pohjaveteen voi näkyä. Niinpä esimerkiksi
Lounais- ja Kaakkois-Suomen rapakivialueilla pohjavedessä tavataan tavallista enemmän fluoridia ja radonkaasua, kalkkikivialueilla pohjavesi on kovaa
ja lievästi emäksistä, ja kiisupitoisilla kallioalueilla tai mustaliuskealueilla voi
olla kohonneita metallipitoisuuksia. Kauhajoen alueella kallioperässä ei ole
erityisiä, normaalista korostuneita pohjaveden laatuun vaikuttavia tekijöitä.
Kallioperä koostuu valtaosin maassamme yleisistä graniittisista syväkivistä.
Pienialaisemmin on erilaisia vulkaniitteja ja metavulkaniitteja, jotka nekään
eivät liiemmin pohjaveden laatuun vaikuta. Pohjavesialueilla ei ole tiedossa
metallisia malmiaiheita, joista voisi liueta raskasmetalleja veteen.
Suurimman riskin pohjaveden laadulle aiheuttavat erilaiset ihmisen asumisesta, liikkumisesta ja elinkeinotoiminnasta mahdollisesti aiheutuvat
kemikaali- ja bakteeripäästöt. Lisäksi maa-ainesten otto saattaa heikentää
pohjaveden laatua, koska sekä suojaava maannos että suojaavaa maakerrosta
poistetaan, jolloin pohjavesi altistuu suuremmalle laatuvaihtelulle. Maa-ainesten otossa käytettävät koneet ja niiden tankkaukset ovat myös riski pohjavedelle. Riskiä aiheuttavia toimintoja ei tulisi sijoittaa pohjavesialueille.
Suunniteltaessa pohjavesialueille erilaisia toimintoja on tarkasteltava pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpiteet ja tarkkailun tarve.
26

LUOKKA I
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KUVAILU

HUUHTOUTUMISKERROS
kestävät mineraalit jäljellä
yleensä vaaleanharmaa
tai lähes valkoinen
RIKASTUMISKERROS
rikastuu metalliyhdisteitä,
suoloja, savipartikkeleita
ja orgaanista ainesta
tumman punaruskea,
vaalenee alaspäin
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Podsol-maannos on pohjoisen lauhkean havumetsävyöhykkeen
tyypillinen maannostyyppi. Sillä on oleellinen osuus pohjavedeksi imeytyvän veden laadun tasoittajana. Maannoskerroksen paksuus voi vaihdella samallakin alueella huomattavasti.
Yleensä maannos on alle puoli metriä paksu ja vaatii muodostuakseen satoja vuosia. Kuvan valokuvaa ja kaaviota verrattaessa on huomattava, että valokuvassa karikekerros puuttuu
osittain. Reijo Pitkärannan alkuperäisestä grafiikasta kirjaan
työstänyt Anne Haapanen. Valokuva: Reijo Pitkäranta.

MÄÄRITELMÄ

POHJAVESIALUEIDEN LUOKITTELU
Suomessa pohjavesialueita on kartoitettu 1970-luvulta lähtien useassa
vaiheessa. Varsinaiset ohjeet luokittelulle laadittiin vasta vuonna 1986, ja
vuonna 1988 käynnistyi Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus -projekti, jonka loppuraportti valmistui vuonna 1996 12. Raportin ilmestymisen jälkeen
useiden pohjavesialueiden tietoja on kuitenkin päivitetty. Pohjavesialueita
on lisätty ja poistettu sekä rajauksia ja luokitusarvoja on muutettu. Tietoja päivitetään jatkuvasti tutkimustiedon lisääntyessä ja vedenkäyttötarpeiden mukaan.
Suomessa pohjavesialueet on jaoteltu kolmeen luokkaan oheisen taulukon
mukaisesti: vedenhankintaa varten tärkeät (luokka I), vedenhankintaan soveltuvat (luokka II) ja muut (luokka III) pohjavesialueet. Pohjavesialueiden
luokitusperusteita on hiljattain tarkistettu ja ne on juuri sisällytetty lakiin
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (vesienhoitolaki). Lakiuudistus astui voimaan 1.2.2015 ja se määrittelee pohjavesialueet edelleen kolmeen
luokkaan: 1-, 2- ja E-luokkaan. Näistä luokat 1 ja 2 vastaavat käytännössä
aikaisemmin määriteltyjä I- ja II-luokkia. Luokka III on vähitellen poistumassa. Sen sijaan uuteen E-luokan pohjavesialueeseen määritellään sellaisia
alueita, joilla on erityinen vaikutus arvokkaaseen maa- ja/tai vesiekosystee-

Pohjavesialueiden luokitteluperusteet Suomessa
(esim. Britschgi ym. 2009). Luokat I ja II vastaavat
uudistetussa vesienhoitolaissa luokkia 1 ja 2. Uuden
luokituksen on tarkoitus tulla yleiseen käyttöön vuoteen 2019 mennessä. Luokan III pohjavesialueita ei
ole Kauhajoella.

miin. Tämä uusi luokitus on tarkoitus saada käyttöön vuoteen 2019 mennessä. Kauhajoella on enää vain I- ja II-luokan pohjavesialueita, joiden merkintä
tulee muuttumaan muotoon 1- ja 2-luokan pohjavesialueet. 13
Alueellisen ELY-keskuksen ympäristövastuualue määrittelee alueensa
pohjavesialueiden luokittelun ja rajaukset. Pohjavesialueen määrittämiseksi
alueesta laaditaan hydrogeologinen yleiskuvaus, kuvaus alueen maa- ja kallioperän yleispiirteistä sekä arvioidaan alueella muodostuvan pohjaveden
määrä, vedenkorkeus ja virtaussuunnat. ELY-keskuksen on muutettava pohjavesialueen rajausta tai luokitusta, mikäli se on aiheellista olemassa olevan
tai uusien tutkimusten yhteydessä saadun tiedon pohjalta.
Edellytykset pohjaveden ottamiseen ovat parhaat I ja II luokan pohjavesialueilla niiden koon, antoisuuden ja sijainnin johdosta. Pääsääntöisesti II
luokan pohjavesialueet eroavat I-luokan pohjavesialueista siten, että niillä
ei ole eikä niille toistaiseksi yleensä ole suunniteltu vedenottoa. Ne voivat
olla esimerkiksi etäällä nykyisistä käyttökohteista, vaikka muuten sopisivatkin hyvin vedenottoon. On joka tapauksessa huomioitava, että pohjavesivaroja tulee tarkastella hyvin pitkällä aikavälillä, useita sukupolvia kattavasti.
Pohjavesialueista suurin osa sijaitsee sora- ja hiekkakerrostumissa (harjut, reunamuodostumat, laajat rantakerrostumat), joissa sadeveden imey-

tyminen pohjavedeksi on tehokasta, vesi liikkuu ja vaihtuu hyvin ja
vedensaantiedellytykset ovat siten hyvät. Mittavista sora- ja hiekkakerrostumista saatavalla vesimäärällä on mahdollista tyydyttää isojenkin yhdyskuntien vedensaanti.
Pohjavesialueiden rajaus on yleensä kaksiosainen. Rajauksista ulompi
ja suoraviivaisempi varsinainen pohjavesialueen raja osoittaa alueen, jolla oleva toiminta ja olosuhteet vaikuttavat pohjaveden laatuun ja muodostumiseen. Pohjavesialueen raja on pyritty ulottamaan yleensä tiiviiseen maaperäkerrokseen asti, esim. savi- tai silttikerrostumaan, jonka
kerrospaksuus on yli kolme metriä. Kaikissa tapauksissa rajausta ei ole
voitu ulottaa tällaisiin kerrostumiin, kuten laajalle varsinaisen muodostuman ulkopuolelle ulottuvien hiekkojen kohdalla. Pohjavesialueen raja
joudutaan joissain tapauksissa piirtämään yleispiirteiseksi ja maastossa
helposti havaittavaksi.
Sisempi ja pohjavesialuerajausta pyöreämuotoisempi pohjaveden muodostumisalueen raja käsittää alueen, jonka maaperä on maan pinnasta asti
veden imeytymisominaisuuksiltaan hienoa hiekkaa vastaavaa tai sitä karkeampaa maa-ainesta (voi olla myös rikkonainen kallio), jossa merkittävä
osa sadannasta suotautuu pohjavedeksi.
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KAUHAJOEN LUOKITELLUT POHJAVESIALUEET
Kauhajoen kaupungin alueella on yhteensä 36 luokiteltua pohjavesialuetta,
joista viisi jatkuu naapurikuntien puolelle. Kauhajoen rajojen sisäpuolella
olevien pohjavesialueiden kokonaispinta-ala on 203 neliökilometriä, mikä on
runsaat 15 % Kauhajoen maapinta-alasta. Luokiteltujen pohjavesialueiden
osuus Kauhajoella on huomattava, sillä kaikkien pohjavesialueiden osuus
Suomen maapinta-alasta on vain hieman yli 4 %. Kauhajoki kuulunee Salpausselkävyöhykkeillä olevien kuntien ohella alueisiin, joissa pohjavesialueiden osuus kunnan maapinta-alasta on suurin.
Kauhajoen pohjavesialueista seitsemän on vedenhankintaan soveltuvia eli
II-luokan pohjavesialueita. Loput ovat vedenhankintaa varten tärkeitä eli
I-luokan alueita. Vedenhankintaan soveltuvien pohjavesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 32,5 neliökilometriä, ja niissä muodostuvan pohjaveden määrä noin 7 650 kuutiometriä vuorokaudessa. Vedenhankintaa varten tärkeiden
pohjavesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 175,5 neliökilometriä ja arvioitu
antoisuus 61 980 kuutiometriä vuorokaudessa. Pohjavesialueiden pohjaveden
antoisuus on pääosin arvioitu maaperän laadun perusteella, toisin sanoen miten suuri osuus sadevedestä suotautuu pohjavedeksi pinta-alayksikköä kohden
olettaen, että vuosittainen sademäärä on noin 600 millimetriä vuodessa.

KAUHAJOEN MAAPERÄ POHJAVESIVARASTONA
Kauhajoen maaperä, kuten iso osa koko Suupohjan maaperästä, on sekä
geologisesti että hydrogeologisesti jokseenkin monimutkainen ja on ollut jo vuosikymmeniä geotieteilijöiden kiinnostuksen kohde. Maaperä on
muuhun Suomeen verrattuna keskimäärin epätavallisen paksu, ja pohjaveden varastoitumisen ja liikkuvuuden kannalta tärkeitä karkeita lajittuneita
maa-aineksia, varsinkin hiekkaa, on runsaasti. Kauhajoen sora- ja hiekkakerrostumat voidaan pohjavesiolosuhteiltaan jakaa kahteen pääryhmään:
moreenipeitteiset epäjatkuvat sora- ja hiekkakerrostumat sekä moreenipeitteettömät pitkittäisharjuselänteet. Yksinkertaistettuna näitä voidaan tässä
yhteydessä kutsua vanhoiksi ja nuoriksi harjuiksi, koska moreenipeitteiset
sora- ja hiekkakerrostumat ovat kerrostuneet viimeisintä jääkautta vanhemmassa jäätikön sulamisvaiheessa, kun taas moreenipeitteettömät pitkittäisharjut ovat kerrostuneet viimeisimmän jääkauden lopussa, kuten suurin osa
Suomen harjuista yleensäkin. Vanhoja kerrostumia on tutkittu myös Pohjois-Euroopan jäätiköitymishistoriaa selvitettäessä.
Kauhajokea halkoo vain yksi, joskin mittava, nuori harju. Kauhajoella se
alkaa etelästä Karvian rajalta Pohjankankaan-Elliharjun pohjoisosasta jatkuen Nummikankaan, Iso Nummikankaan ja Heikinkankaan kautta Kauhajoen ja Kurikan rajamailla olevalle Pitkämönkankaalle. Myös Hyypän
laakson eteläosassa olevaa epäyhtenäistä lyhyehköä Toivolankankaalta Järvikankaan kautta Katikankankaalle ulottuvaa harjua on pidetty nuorena
harjuna, mutta todellisuudessa sekin saattaa olla vanha harju. Kaikki muut
Kauhajoen sora- ja hiekkakerrostumat voidaan tulkita vanhoiksi. Näiden eri
sora- ja hiekkakerrostumatyyppien ominaisuuksia pohjavesivarastona kuvaillaan lyhyesti alla. Kauhajoen luokitellut pohjavesialueet ja kahteen ryh28

mään jaotellut sora- ja hiekkakerrostumat esitetään oheisessa kuvassa.
Vaikka paksuja hiekkakerrostumia on laajoilla alueilla, ei niillä kaikilla
muodostu pohjavettä erityisen hyvin. Näin on varsinkin vanhojen moreenipeitteisten hiekkakerrostumien alueilla. Sadeveden imeytymistä maaperään
ja suotautumista pohjavedeksi ehkäisee kerrostumien päällä oleva hienoainespitoinen moreeni, jonka vedenläpäisevyys on monin paikoin erittäin
heikko. Sen sijaan vesi jää moreenikerroksen päälle orsivedeksi (ks. valokuva
Kankalonselältä seuraavalla aukeamalla). Koska hienoainesmoreeni on soraja hiekkakerrostumien pinnassa siten, että sen päällä on vain ohut rantakerrostuma, myös orsivesikerros jää ohueksi ja varastoituneen veden määrä siihen vähäiseksi. Orsivesikerroksen tasoon on syntynyt soita ja jopa lampia,
vaikka syvemmällä kerrostumassa saattaa olla metrikaupalla kuivaa maa-ainesta ennen ”varsinaista” pohjavesikerrosta. Vanhat moreenipeitteiset soraja hiekkakerrostumat ovat myös tiiviisti pakkautuneita (ks. Hiukkakankaan
valokuva seuraavalla aukeamalla), mikä hidastaa veden imeytymistä ja virtausta. Lisäksi kerrostumissa on paikoin savisia ja silttisiä välikerroksia, jotka
nekin estävät veden vajoamista alempiin kerroksiin. Näin ollen sadevesi ei
pääse suotautumaan maaperään yhtenäiseksi paksuksi pohjavesikerrokseksi
ja kerrostuman vedenantoisuus jää pienemmäksi kuin moreenipeitteettömässä, lähes pelkästään sorasta ja hiekasta koostuvassa pitkittäisharjussa.
Peittävä hienoainesmoreeni, aineksen tiukka pakkautuneisuus ja hienoainespitoiset välikerrokset vaikuttavat myös pohjaveden laatuun. Näissä kerrostumissa vesi on yleensä vähähappista, mikä edesauttaa raudan ja
mangaanin liukenemista veteen, kuten aikaisemmin todettiin. Korkeat
rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat yleisiä Kauhajoen pohjavesiesiintymissä. Ne eivät ole niinkään terveydelle haitallisia, mutta ne aiheuttavat
teknis-esteettisiä ongelmia: vesikalusteiden ja pyykkien värjäytymistä,
sameutta ja makuhaittoja. Yleensä vesilaitoksilla vesi käsitellään siten, että
nämä haitat saadaan poistettua.
Myös Kauhajoen kallioperä on otollinen pohjaveden tavallista suuremmalle imeytymiselle ja varastoitumiselle. Tämä johtuu paikoin tavatuista
paksuista, ehjää kiteistä kalliota huokoisemmista kalliorapautumista ja hiekkakivestä. Kalliorapautumia on löydetty useista paikoista, ja niiden paksuudet voivat olla useista metreistä mahdollisesti jopa kymmeniin metreihin.
Samoin hiekkakiveä on tavoitettu tai luotausten mukaan tulkittu olevan
esimerkiksi laaksopainanteissa vähintään kymmenien metrien paksuudelta.
Sekä rapakallio että hiekkakivi pystyvät varastoimaan vettä yleensä enemmän kuin tyypillinen suomalainen kiteinen kallioperä.
Vaikka mäkisavimoreeni heikentääkin monin paikoin sadeveden imeytymistä maaperään ja suotautumista pohjaveteen, muodostuu Kauhajoella silti
pohjavettä yllin kyllin. Moreeni ei verhoa kauttaaltaan maanpintaa, ja toisaalta
vettä kyllä aina jonkin verran pääsee myös moreenin läpi. Moreenin paksuus ja
koostumus, ja siten myös vedenläpäisevyys, vaihtelevat jonkin verran alueittain.
Kauhajoen jokilaaksojen pohjavesivaroja ei ole isommin tutkittu Hyypän laaksoa ehkä lukuun ottamatta. Syvissä jokilaaksoissa voi piillä todella
mittavia pohjavesivarastoja. Tällaisia vesivarantoja on viime aikoina tutkittu
Kurikan puolella.
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Kauhajoen sora- ja hiekkakerrostumat sekä luokitellut pohjavesialueet. On mahdollista, että soraa tai hiekkaa on laajemmaltikin nuorempien maakerrosten alla piilossa kuin mitä tutkimusten valossa nykyään on tiedossa. Pohjavesiaineistot ovat SYKE:n
OIVA-palvelusta ja maaperämuodostumarajat Reijo Pitkärannan väitöstutkimuksesta. Kartan on Pitkärannan alkuperäisestä
grafiikasta kirjaan työstänyt Anne Haapanen.
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KAUHAJOEN VESIHUOLLON VEDENOTTOALUEISTA

Kankalonselän eteläosassa maan pintaosassa oleva tummanharmaa mäki
savimoreeni pidättää vettä niin tehokkaasti, että vesi ei pääse joka kohdasta
imeytymään alla olevaan paksuun hiekkakerrokseen. Kuva: Reijo Pitkäranta.

Tiiviisti pakkautunutta hiekkaa Lumikankaan kupeessa olevalla Hiukkakankaalla. Normaalisti kuvan kaltainen keskikarkea hiekka ei pysy pystysuorana seinämänä, vaan valuu loivemmaksi. Tiiveys johtuu siitä, että
hiekka on ollut paksun mannerjäätikön puristuksessa kerrostumisensa jälkeen. Kuva: Reijo Pitkäranta.
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Kauhajoen Vesihuollon merkittävimmät omat vedenottoalueet sijaitsevat
Lumikankaan pohjois- ja koillisosassa (Isolähteen ja Lumikankaan vedenottamot) sekä Harrinkankaan pohjoispäässä olevalla Rydinlähteellä. Lisävedenottoa on suunniteltu Lumikankaan pohjoisosaan Kirkasluomalle,
Harrinkankaan eteläpäässä olevalle Uitonmäelle sekä Nummikankaan Siniharjulle. Lisäksi Vesihuollolla on muutamia pienempiä paikallisia vedenottamoita.
Lumikankaan pohjoispäässä on erittäin hyvätuottoisia lähteitä, mikä ei
ole ihme. Lumikangas on huomattavan laaja moreenipeitteinen hiekkavaltainen kerrostuma, jossa peittävästä hienoainesmoreenista huolimatta sadevesi pääsee laajoilla alueilla imeytymään maahan ja suotautumaan
pohjavesikerrokseen. Lumikankaan ja sen kupeessa olevan Hiukkakankaan
hiekkamuodostuman laajuus on yhteensä noin 14 neliökilometriä. Kerrospaksuus on luotausten ja kairausten mukaan paikoin jopa 70 metriä. Pohjavesivaraston kokoa kasvattaa lisäksi huokoinen hiekkakivi, jota on tavattu
ainakin Lumikankaan eteläosassa maakerrosten alla. Lumikankaan pohjavesialueen pohjaveden muodostumisen määräksi on arvioitu 9 000 kuutiometriä vuorokaudessa. Korkealta kankaalta pohjavesi virtaa kohti alavampia
alueita, jossa se purkautuu lähteisiin ja pintavesiin. Näyttää siltä, että Lumikankaan-Hiukkakankaan kerrostumasta pohjaveden purkautuminen on
suurinta juuri alueen pohjois- ja koillisosissa, missä suurimmat lähteet ja vedenottamotkin sijaitsevat.
Lumikankaan-Hiukkakankaan kerrostumassa pohjaveden muodostumista
hillitsevät peittävä hienoainesmoreeni sekä hienorakeiset kerrokset hiekkakerrosten seassa. Kerrostuma on kuitenkin niin iso, että pohjavettä kyllä riittää. Veden laatua ei ihmistoimintakaan uhkaa, koska alueella ei ole asutusta
eikä yritystoimintaa. Muutamilla pienillä maa-ainesten ottoalueilla ei ole
pohjaveden laatuun käytännössä vaikutusta.
Myös Rydinlähde Harrinkankaan pohjoispäässä on Lumikankaan pohjoisosan tapaan pohjaveden tuoton suhteen otollisessa paikassa. Siihen tulee
vettä Harrinkankaan moreenipeitteisen harjun lisäksi myös Rydinkallion
suunnasta. Harrinkankaalla on runsasta maa-ainesten ottoa, mikä voi jopa
lisätä pohjaveden tuottoa. Paljaaseen soraan vesi imeytyy erittäin tehokkaasti, tasaisella maalla jopa lähes sataprosenttisesti. Toki soranottoon liittyy
pohjaveden laatuun kohdistuvia riskejä.
Harrinkankaan maakerrospaksuus vaihtelee melko paljon. Paikoin paksuutta on mitattu 20–30 metriä, paikoin alle kymmenen metriä. Kallio on myös
näkyvissä maa-ainesottoalueen pohjalla ainakin yhdessä kohdassa. Harrinkankaan harjussa aines näyttää olevan keskimäärin karkeampaa kuin alueen muissa harjuissa, joskin myös hienoainespitoisia kerroksia löytyy. Tälläkin harjulla
pintaosan hienoainespitoinen moreeni heikentää pohjaveden muodostumista,
mutta syvemmällä karkeassa sorassa pohjavesi virtaa hyvin. Kallio saattaa kuitenkin ohjailla pohjaveden virtausta ja myös jakaa pohjavesialtaita omiin lokeroihinsa. Pohjavettä todennäköisesti purkautuu Harrinjärveen.
Harrinkankaan eteläosassa olevalla Uitonmäellä on tehty tutkimuksia vedenhankintaa silmällä pitäen. Uitonmäki on samaa moreenipeitteistä van-

haa harjua kuin Harrinkangas. Uitonmäen hivenen kolmiomainen muoto
viittaa siihen, että se on kerrostunut muinaisessa mannerjäässä olevan sulamisvesipurkauskanavan suulla olevaan laajempaan avoveteen. Tällaisessa
purkauskanavan suulla olevassa kerrostumassa aineksen karkeus tyypillisesti vaihtelee suuresti, savesta lohkareiseen soraan. Sekä Lumikankaalla että
Harrinkankaalla hiekkaa ja soraa peittävä mäkisavimoreeni vaikuttaa osaltaan pohjaveden laatuun.
Harrinkankaalla on Lumikangasta enemmän uhkatekijöitä pohjaveden
laadulle. Möykkykylästä Kauhajoen keskustaan johtava Harrintie kulkee
harjun päällä. Suhteellisen vähäinen liikenne ei itsessään pohjaveden laatua
juuri vaaranna, mutta onnettomuuden sattuessa esimerkiksi polttonesteitä voi valua maahan ja kulkeutua pohjaveteen. Hiekkatien pölynsidontaan
käytettävä suolakin saattaa kulkeutua pohjaveteen ja aiheuttaa laatuhaittaa.
Luonnollisesti myös Harrinkankaan runsas maa-ainesten otto aiheuttaa
omat riskinsä pohjaveden laadulle. Uitonmäellä ei Harrinkankaan tapaisia
riskitekijöitä ole.
Nummikankaan mittava nuori harju on otollista aluetta pohjaveden runsaalle muodostumiselle. Tätä laakeaa harjua ei peitä edes hienoainespitoinen
moreeni, joka vanhoissa harjuissa heikentää pohjaveden muodostumista. Hiekkavaltaisen kerrostuman paksuus ei kuitenkaan ole niin suuri kuin Lumikankaalla ja Harrinkankaalla. Nummikankaan harju on kerrostunut kallioylängölle. Tehtyjen luotausten mukaan paksuus on kymmenestä kolmeenkymmeneen
metriä. Pohjavedenpinnat esimerkiksi tutkitun Siniharjun ympäristössä ovat
laajalla alueella lähes samalla tasolla, mikä osoittaa vedenjohtavuuden kerrostumassa olevan hyvä eikä pohjaveden virtausta patoavia kalliokynnyksiä tai
hienorakeisia maalajeja ilmeisesti ole. Nummikankaan pohjavettä purkautuu
todennäköisesti merkittävässä määrin myös Nummijärveen.
Muistoina vanhoista, viimeisintä jääkautta edeltävistä kylmistä jäättömistä ajoista Lumikankaan-Hiukkakankaan ja Harrinkankaan hiekoissa ja sorissa on nähtävissä erilaisia ikiroudan aiheuttamia rakenteita. Näitä ovat mm.
jääkiilavalokset ja monimuotoiset häiriörakenteet (ks. oheinen kuva). Ikirouta tunkeutui syvälle viime jääkauden kylmänä kautena, kun mannerjää ei
vielä ollut peittämässä näitä alueita. Ikiroudan aiheuttamilla rakenteilla ei
sinänsä ole vaikutusta pohjaveden muodostumisen kannalta, mutta ne ovat
geologisesti ja ilmastohistoriallisesti mielenkiintoisia.

Jääkiilavalos Lumikankaalla muistuttaa nykyistä paljon kylmemmistä ajoista
kymmenien tuhansien vuosien takaa, ennen kuin viimeisin jäätikkö pyyhki Suupohjan yli. Kuva: Reijo Pitkäranta.

Tekstin lähteenä on kirjoittajan asiantuntemuksen ohella käytetty seuraavia teoksia: Britschgi ja Gustafsson toim. (1996) sekä Britschgi ym. (2009). Aiheesta kiinnostuneelle
lukijalle sopivia yleisteoksia ovat kirjoittaneet ainakin Mälkki (1999) sekä Korkka-Niemi ja Salonen (1996). Kauhajoen vesien kirjassa pohjavesiasiaa on käsitellyt Mälkki (1991).
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KAUHAJOEN
VEDENJOHTOOSUUSKUNNAN
SYNTY JA
ALKUVAIHEET
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PAINEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN VIREILLÄ JO PITKÄÄN
Etelä-Pohjanmaan eteläosassa sijaitseva Kauhajoki oli vielä viime vuosisadan alkupuolella lähes täysin maatalousvaltainen pitäjä; maa- ja metsätaloudesta sai aina 1960-luvun lopulle saakka elantonsa yli puolet väestöstä.
Maatalousvaltaisuutta selittävät osaltaan Suomen oloissa hyvät ja laajat pellot, Kauhajoki oli nimittäin pitkään peltoalaltaan Suomen merkittävimpiä
pitäjiä. Lisäksi Kauhajoki sijaitsi hieman syrjässä valtaväyliin ja väestökeskittymiin nähden. Kehittymisen eväät olivat kuitenkin olemassa. Rautatie
kuntaan oli saatu jo 1900-luvun alussa ja rannikollekin oli matkaa vain viitisenkymmentä kilometriä. Kuntaan oli perustettu maatalousoppilaitos ja kotitalousoppilaitos kohta Suomen itsenäistymisen jälkeen ja monet alkutuotantoon perustuvat teollisuudenalat olivat jo viriämässä. Kunnan väkiluku
oli vuosisadan alussa noin 11 000 ja kävi suurimmillaan lähes 17 000 asukkaan
lukemassa 1950-luvulla. 1
Riittävä ja hyvälaatuinen vesi on oleellinen tekijä paikkakunnan kehityksen taustalla. Kauhajoelle oli suunniteltu painevesiverkoston rakentamista jo ”itsenäistymisen vuosien aikana”. Vesi olisi otettu Päntäneen
Korpikylän Rydinlähteeltä, mitä myös kiehuvaksi lähteeksi kutsuttiin.
Lähteet ovatkin pohjaveden merkittävin ilmenemismuoto, sillä lähteessä
pohjavesi virtaa kallio- tai maaperästä maanpinnalle. Monet ensimmäisistä pohjavedenottamoista on perustettu juuri lähteen varaan aikoina, jolloin maanalaisten vesivarojen tutkimuskeinot olivat rajallisia. Syvemmältä vesi joudutaan myös nostamaan maanpinnalle pumppaamalla. 2 Tähän
kohtaan sopii sivuhuomio: ryti on järviruo’on kansankielinen nimi ja tämä
rantojen kasvi viihtyy myös lähteiköillä – on mahdollista, että lähteen
nimi periytyy tästä.
Järjestäytyneen vesihuollon asialla olivat apteekkari Jaakko Joukamo sekä
Kauhajoen maamieskoulun johtaja Oskari Valanne 3. Vielä tuohon aikaan yli
20 talouden kokoinen vesijohtolaitos olisi ollut todellinen harvinaisuus Suomen maaseudulla. Kauhajoen naapuripitäjän Karijoen keskustaan on saatu
johtovesi vuonna 1924, mutta johtoon kytkettyjen talouksien määrästä ei
ollut tätä kirjaa kirjoitettaessa tarkempaa tietoa 4. Toisessa naapurikunnas-

sa Kurikassa perustettiin samoin ”usean talon” vesiyhtymä jo 1920-luvulla
ja moniin pitäjän kyliinkin syntyi vesiyhtymiä samalla vuosikymmenellä 5.
Vaikka suurempia vesijohtolaitoksia perustettiin maaseudulle hiljalleen lisää, oli niiden lukumäärä 1930-luvulla edelleen alle 20. Ja tietenkin valtaosa
maaseudun väestä oli omien kaivojen varassa.6
Kauhajoella ryhdyttiin uudelleen asialle jo 1930-luvulla. Syyskuussa 1939
kokoontui Kauhajoen Säästöpankilla 14 asiasta kiinnostunutta henkilöä
ja kokous valitsi toimikunnan painevesijohtoa toteuttamaan. Päämääränä oli keskustaajaman vesihuollon parantaminen. Maatalousteknikko Arvi
Sammallahti mittasi ja vaaitsi Rydinlähteen ja keskustan välille suunniteltua yhdeksän kilometrin pituista linjausta vielä saman vuoden lokakuussa. 7
Hankkeen aloitus osui kuitenkin mahdollisimman huonoon ajankohtaan,
sillä vesijohdon perustamistyö keskeytyi kohta alkaneen talvisodan vuoksi.
Kuten tunnettua, sotakausi jatkui usean vuoden ajan ja se varasi aktiivi-ikäiset miehet, materiaalit sekä kansakunnan investointivarat.
Vesiasioissa kokoonnuttiin seuraavan kerran lokakuussa 1945 ja ennen sotia valittua toimikuntaa laajennettiin. Marraskuun 30. päivä voitiin jo pitää
Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan perustava kokous. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin liikemies Toivo Korhonen, maatalousteknikot Arvi Sammallahti ja Lauri Sytelä sekä tilalliset Rikhard Kananoja, Eeli Hallivuori ja Viljo
Vuorela. Kaupparekisteriin osuuskunta merkittiin 19.12.1947. 8
Osuuskunnan hallintoa ei tarvinnut perustaa tyhjän päälle, sillä osuuskuntamuoto oli jo koeteltu. Pellervo-Seuralta tilattiin mallisäännöt ja niitä
sovellettiin omien sääntöjen laadinnassa 9. Osuuskunnan osuuksien jakokäytännöistä saatiin tietoa esimerkiksi monia verkostoja rakentaneelta toholammilaiselta V. Ala-Kopsalalta. Hän kertoi kirjeessään, ettei osuuksien jakamiseen ollut mitään yleispätevää normia, sillä osuuskuntien kokoonpano
vaihteli suuresti. Hän antoi kuitenkin ohjearvoja vedenkulutukselle: nautayksikkö 40 litraa, henkilö pesuvedet mukaan lukien 20 litraa ja vesiklosetti
10 litraa käyttökerralta. Karjamäärän kausivaihtelua oli usein tasoitettu tekemällä laskelmat peltopinta-alan mukaan. Kahvilat, leipomot ja sen sellaiset
oli arvioitava tapauskohtaisesti. 10
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Valion laboratorion Rydinlähteen veden laadusta
25.1.1947 toimittamat tulokset. Tutkittujen aineiden
nimitykset ovat alkuperäisen lomakkeen mukaiset.
Liuenneita aineita

6,07 g

100 litrassa

Orgaanisia aineita
(hehkutustappio)

2,07 g

’’

Kalkkia (C2O)

0,70 g

’’

Magnesiaa (MgO)

0,29 g

’’

Aluminiumia (Al2O3)

0,13 g

’’

Klooria (Cl)

jälkiä

Kovuusaste

1,11

Osuuskunnat ilmoitettiin 1940-luvun lopulla kaupparekisteriin tällaisella kaavakkeella.
Tässä Kauhajoen Vesihuollon arkistossa säilyneessä versiossa on perustamispäivä kirjoitettu
kuukauden liian myöhäiseksi.

Kauhajoella päätettiin ottaa liittymismaksu (ns. pääsymaksu) sekä osuusmaksu. Osuuskuntaa perustamassa olleet 101 jäsentä oli vapautettu liittymismaksusta, mutta seuraaville sellainen määrättiin osuuskuntaan jo kertyneen
omaisuuden perusteella. Ensimmäiset osuuskuntaan liittyneet kuluttajakiinteistöt olivat lähinnä karjataloustiloja ja liittymis- ja osuusmaksun perusteena oli maatilan peltopinta-ala. Pääjohtoverkoston valmistumisen jälkeen,
vuoden 1947 lopulla, oli osuuskunnassa 121 jäsentä. Linjojen rakentamiseen
eivät jäseniltä kerätyt maksut kuitenkaan riittäneet, vaan Kauhajoen Osuuskassasta otettiin lainaa. 11

RYDINLÄHTEESTÄ VESIPAIKKA, PUTKET PUUSTA
Liikemies Toivo Korhonen oli ostanut jo ennen osuuskunnan perustavaa kokousta edellä mainitun Rydinlähteen alueen Alli ja Uuno Mäki-Kyynyltä
osuuskunnan ensimmäiseksi vedenottamoksi. Lohkotun tilan nimeksi tuli
osuvasti Lähde. Vuoden 1946 kokouspöytäkirjassa lähdettä luonnehditaan
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seuraavasti: Asiantuntijain lausunnon perusteella lähde on harvinaisen hyvä ja
runsasvetinen ja silmämääräisesti arvostellen myöskin vesilaadultaan hyvää. Lähde
antaa vettä varovaisesti arvioiden noin 500–600 kuutiometriä vuorokaudessa, mikä
määrä riittänee noin 400 taloudelle huomioonottaen, että suurin osa talouksista käyttää vettä verrattain vähän. Päätettiin, että vesi tutkitutetaan kunnollisesti aivan ensi
tilassa. Näytteidenoton annettujen ohjeiden mukaisesti suorittaa V. Vuorisalo ja lähetetään näytteet Valion laboratorioon Helsinkiin. 12
Keskustaajamaa korkeampi sijaintipaikka oli ihanteellinen, sillä vesi voitiin johtaa luonnonpaineella kulutusalueelle. Suotuisaa oli myös lähteen ja
Kirkonkylän välinen maasto. Tasaisena ja vähäkivisenä siihen oli helppoa
kaivaa putket (toisaalta peltomaan suuren osuuden vuoksi satovahinkoja tuli korvattavaksi jonkin verran). Itse lähde tarvitsi rakenteekseen vain
rengaskaivon. Hanke törmäsi kuitenkin heti suureen ongelmaan: vaikka
verkoston rakentamisesta pyydettiin tarjouksia alan yrityksiltä ympäri Suomea, eivät ne uskaltaneet ottaa urakkaa vastaan sodanjälkeisen pula-ajan
vallitessa. Osuuskunnalle käytännön neuvoja antanut V. Ala-Kopsala

Puolustusvoimain Topografikunta kuvasi sotien jälkeen systemaattisesti Suomen alueita kuvausmittakaavassa 1:20 000. Tämä Kauhajoen keskustaajaman kattava
kuva on otettu 19.7.1947. Paikkakunta oli vielä hyvin maaseutumainen Kirkonkylää myöten. Kuva: Puolustusvoimat, lupa PVTIEDL 237/2015.
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Puuputkien kairausta auton moottorista tehdyllä voimanlähteellä jossain päin Pohjanmaata. Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan töistä ei tämän kirjan kirjoittamisen aikana
löytynyt omaa kuvaa. Kuva: Suomen maatalousmuseo Sarka, kuvaaja Nils Westermarck.

oli yksi niistä urakoitsijoista, joka ei uskaltanut ottaa uutta työtä vastaan
tarvikepulan vuoksi. Vedenjohto-osuuskunnalla ei siis ollut muuta neuvoa
kuin ryhtyä itse toimeen. 13
Verkosto päätettiin rakentaa putkiksi poratuista mäntytukeista. Toinen
mahdollisuus tuohon aikaan olisi ollut valurauta 14. Maaseutupaikkakunnalla, jossa vielä etäisyydet olivat pitkät, oli järkevintä käyttää puuta. Mänty on
hyvin pihkainen puulaji ja se säilyy saven sisällä hyvin. Maasta nostetut putket ovat vielä vuosikymmenien jälkeenkin olleet kunnossa. 15 Kauhajoella oli
onneksi tässä vaiheessa jo viljankuivauksen ja kehräämöiden kannattelemaa
vireää metalliteollisuutta ja Vedenjohto-osuuskunta tilasi paikalliselta Kuivaaja Oy Jyvältä puuputkien kairaukseen sopivat koneet sekä muut työväli36

neet. Jyvällä voitiin myöhemmin teettää myös kairan korjaukset ja muuntaa
putkien päiden tekokin koneelliseksi. Päiden tekemiseen tarvittiin kuitenkin
lainamoottoria, joka oli ainakin syksyllä 1948 jouduttu luovuttamaan takaisin
omistajalle puintitöiden ajaksi. 16
Vesijohtopuita saatiin ostaa Metsähallitukselta sekä yksityisiltä metsänomistajilta. Aivan yksinkertaista tämä ei ollut, mistä kerrotaan lähemmin
oheisessa tietolaatikossa. Muidenkin tarvikkeiden hankinnassa oli vaikeuksia, sillä ne olivat Kansanhuollon luvan takana. Näitä muita tarvikkeita olivat
mm. vyö- ja vannerauta, naulat, sementti sekä metalliset vesijohtoputket. Vesijohtoverkostoa päästiin rakentamaan kesällä 1947. Vaasan maanviljelyspiirin
insinööri kävi hyväksymässä suunnitelmat sekä lopulliset linjojen paikat. 17

Ilmeisesti samainen insinööri, A. L. Stenberg, oli neuvonut myös runkolinjan teknisessä toteutuksessa. Vesihuollon arkistosta löytyneessä kirjeessä
Stenberg kertoi, että lähteen ja Kirkonkylän väliselle 9–10 kilometrin matkalle tarvittaisiin tasauskaivo, jossa alkuperäistä painetta laskettaisiin, sillä puiset putket eivät kestäisi korkeuseron synnyttämää painetta. Tasauskaivo oli
mahdollista sijoittaa joko noin puoliväliin tai sitten lähemmäs kulutusaluetta,
jolloin painetta olisi hallittava jakamalla vesi alkupäässä kahteen sisäläpimitaltaan neljän tuuman syöttöputkeen. Kaivosta voisi lähteä taajamaan yksi putki,
jonka kuitenkin olisi oltava erityisen hyvää, latvaläpimitaltaan vähintään 20
cm paksuista ja suoraa mäntytukkia. Kauhajoella tehtiin lopulta niin, että välisäiliö rakennettiin Heikkilänkylään, hieman yli neljän kilometrin päähän lähteeltä. Tähän lyhyempään väliin riitti siis yksi sisäläpimitaltaan neljän tuuman
putki. Välisäiliön koko oli 85 kuutiometriä ja siitä eteenpäin vesi kulki Kirkonkylään kahdella neljän tuuman rinnakkaisjohdolla. Tällä ratkaisulla saatiin
vesi jo lähtökohtaisesti jakautumaan eri puolille Kirkonkylää. 18
Puiden kairaus, ojien kaivaminen, putkien lasku sekä ojien täyttö teetettiin urakkatyönä. Päätyönjohtajaa haettiin sanomalehti-ilmoituksella, vesijohtomestarin nimikkeellä. Hakemusten perusteella kokeneita henkilöitä
vaikutti olevan tarjolla useita. Paikan sai myrkkyläinen Torsten Norrback,
joka oli ollut mukana asentamassa puisia vesijohtoverkostoja jo toistakymmentä vuotta sekä johtanut osan näistä urakoista. Hän oli myös suunnitellut
ja valmistanut puuputkien porauslaitteita sekä ollut sotavuodet asentamassa
vesi-, lämpö- ja viemäriputkia Puolustusvoimille. 22
Ensimmäisinä kahtena vuonna johtoa rakennettiin lähes 28 kilometriä. Sen jälkeen tahti hieman hidastui ja vuoteen 1954 mennessä linjaa oli
valmiina noin 39 kilometriä. Noin puolet tästä määrästä oli runkojohtoa. 23
Vuonna 1948 päätettiin hakemuksesta kairata Seinäjoen kauppalallekin vesijohtopuita, mikäli omilta kairauksilta jäisi aikaa.24 Tämän lupauksen toteutumisesta ei löytynyt tietoa. Suurimman rakennusvaiheen mentyä ohi
voitiin puiden kairaamiseen hankitut koneet laittaa jo suojaan ja ne itse
asiassa päätettiin myydä pois vuonna 1953. Sen jälkeen puiden kairaus tilattiin urakoitsijalta.25 Osuuskunnalle kertyi suurista urakoista jonkin verran
jätepuuta ja muuta ylimääräistä tarviketta. Näitä myytiin huutokaupalla
sekä lehti-ilmoituksin. Yksi ostajista oli Kauhajoen vuoden 1948 maatalousnäyttelyiden toimikunta. 26
Rakennusurakoiden hallinta, tarvikkeiden hankinta, rahoituskysymykset
ja osuuskunnan hallinnolliset toimet pitivät johtokunnan kiireisenä ensimmäiset vuodet. Esimerkiksi vuonna 1948 johtokunnan kokouksia pidettiin
arkistosta löytyneiden pöytäkirjojen perusteella ainakin 15 kertaa. Kokoukset pidettiin yleensä jonkun johtokunnan jäsenen kotona. Seuraavalla vuosikymmenellä kokoustahtia voitiin jo hieman rauhoittaa ja kokouksia pidettiin
vuosittain 9–14. 27
Vaikka vesijohtoverkoston rakentaminen vaikutti hiljenevän, oli se sittenkin vain väliaikaista. Jo 1950-luvun alkupuolella alkoi nimittäin johtojen
”yläjuoksulla” sekä Kirkonkylän korkeimmissa taloissa ilmetä jonkin verran
vedenpuutetta. Puute korostui entisestään kun osa kuluttajista käytti omia
pumppujaan imeäkseen vettä suoraan johdosta. Rydinlähteen ja Heikkilän-

VESIJOHTOPUIDEN
HANKINNAN KIEMUROITA
Koska Vedenjohto-osuuskunnan jäsenistö keskittyi
aluksi Kauhajoen Kirkonkylään ja moni oli vieläpä
ns. asutustilallinen, ei osuuskunnalla ollut omasta
takaa saatavilla tarpeeksi vesijohdoiksi sopivia mäntyrunkoja. Yksityiset metsänomistajat oli lisäksi velvoitettu luovuttamaan puuta sodanjälkeisiin tarpeisiin, kuten sotakorvauksiin ja jälleenrakennukseen.
Osuuskunta kääntyi Metsähallituksen puoleen ja
pyysi saada ostaa 3 500 runkoa. Metsähallituksella
oli samaan aikaan omat korkeat puunhankintavelvoitteensa, eikä ylimääräistä puuta ollut irrotettavissa. Osuuskunnalle luvattiin runkoja vasta hankintakaudelle 1946–1947 varatuista leimikoista. Ehtona
oli kuitenkin, että Etelä-Pohjanmaan puulautakunta
antaisi erälle osto-osoituksen.19
Vedenjohto-osuuskunta pyysikin puulautakunnalta keväällä 1946 lupaa saada ostaa Nummikankaasta Metsähallituksen Punttu-nimisen, 4 000 rungon
kokoisen leimikon. Puulautakunta ei myöntänyt
Punttua osuuskunnalle, sillä se katsoi runkojen olleen liian järeitä sekä osin kuusipuuta, mikä ei johtopuuksi sopinut. Puulautakunta kehotti sen sijaan
uudestaan selvittämään osuuskunnan jäsenten sekä
lähiseudun metsänomistajien puuvaroja, ja oli valmis
harkitsemaan näiden kuittaamista osana luovutusvelvollisuutta. Tähän väliin sijoittuvista tapahtumista
ei ollut tallessa dokumentteja, mutta viimein keväällä
1947 on päästy ostoksille Metsähallituksen metsiin,
Perä-nimiseen leimikkoon. Runkoja saatiin ostaa
1 487 kappaletta.20 Verkoston laajenemiseen tarvitut
rungot on ilmeisesti saatu jo kokonaan ostettua kauhajokelaisten isäntien metsistä 21.
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Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan vanha vesimittari. Mittarit olivat
moniviisarimittareita, joiden lukema muodostuu kuten mikrometriruuvissa: pienempää asteikkoa mittaava viisari tarkentaa aina isomman
asteikon lukemaa. Lopuksi saavutetaan desilitran tarkkuus. Vesihuolto
on säästänyt eri mittarityyppien mallikappaleita, kun niitä on vaihdettu
uudempiin. Kuva: Anne Haapanen.

Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan osakkaita kutsutaan ylimääräiseen osuuskuntakokoukseen kesällä 1952.

kylän välisäiliön välisessä matalimmassa notkossa ilmaantui normaalia enemmän niin putkien halkeamista kuin saumavuotoja liiallisen paineen sekä puuputkien vääränlaisen kairauksen takia. Nämä syyt johtivat lähteen ja säiliön
välisen rinnakkaisjohdon rakentamiseen jo vuonna 1954. Osa osuuskunnan
osakkaista vastusti tätä hanketta ja rakentamispäätös saatiin aikaan vasta ylimääräisen osuuskuntakokouksen jälkeen. Rakentamiseen jouduttiin ottamaan
hallituksen muutamien jäsenten takauksilla kahden miljoonan markan edestä
lainaa Kauhajoen Säästöpankista ja Osuuskassasta. Suurimmat kustannukset
tulivat hankituista puunrungoista sekä ojankaivusta ja täytöstä. Uusi johtolinja voitiin kertyneiden kokemusten perusteella vetää suorempaan kuin
ensimmäinen, minkä lisäksi sen reitti oli metsäisempi, joten rakennustöiden
aiheuttamat korvaukset maanviljelijöille jäivät vähäisiksi. Sen sijaan sähkön
saanti kairauspaikalle osoittautui alkuun ongelmalliseksi. 28
Vuonna 1951 annetulla vesihuollon rahoituslailla voitiin osoittaa valtion
tukea maalaiskuntien yksityisoikeudellisille vesiyhtiöille. Tätä ennen valtion tuki oli neuvojen muotoista – Maataloushallituksen insinööripiirit ja
maanviljelysinsinööripiirit antoivat neuvoja vesihuollon järjestämisestä sekä
laativat vesihuoltosuunnitelmia. Lain nojalla myönnetyt lainat ja avustukset eivät ainakaan alkuun olleet vesilaitosten taloudessa merkittäviä. Suurempi merkitys oli työn parantuneella laadulla, koska Maataloushallituksen
oli toimittava valvojana sen rahoittamissa vesihuoltotöissä. Kauhajoella tätä
mahdollisuutta käytettiin ilmeisesti vasta vuoden 1962 suureen runkojohtourakkaan, johon saatiin Maataloushallitukselta sekä lainaa että avustusta
(urakasta lisää seuraavassa luvussa). 29
Vedenkulutus lähti nousemaan kun verkosto laajeni ja johtoveden käyttöön totuttiin. Tämä aiheutti jälleen paineenalenemista uuden rinnakkaisjohdon asentamisesta huolimatta. Riittämättömän verkostokapasiteetin ja
vuotojen ohella syyksi epäiltiin myös suoranaista veden tuhlausta. Jotkut
osakkaat olivat siirtyneet jäähdyttämään maidon pelkällä johtovedellä ja
jättäneet perinteisen jäiden käytön sikseen. Sulkijoita ei huollettu ja vettä
kului suuria määriä myös pyykinpesuun. Tämän vastustamiseksi ryhdyttiin
vuonna 1955 asentamaan kuluttajakohtaisia vesimittareita ja kolmen vuoden
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päästä ryhdyttiin perimään vesimaksua kulutuksen mukaan. Myös kolmannen runkojohdon rakentamista lähteen ja Kirkonkylän välille harkittiin, sillä kulutuksen uumoiltiin entisestäänkin kasvavan lisääntyneen asukaskohtaisen vedenkäytön ja kiinnostuneiden uusien liittyjien myötä. Kauhajoen
kunnankin arveltiin jossain vaiheessa liittyvän kokonaisuudessaan Vedenjohto-osuuskunnan asiakkaaksi (ks. seuraava alaluku). Varotoimenpiteenä
osuuskunnan hallitus antoi rakennusmestari Jaakko Päivikkeelle tehtäväksi
tutkia Rydinlähteen kapasiteettia tarkemmin. Päivike suoritti tutkimuksia
kesällä 1957 ja sai antoisuusarvioksi 1 120 kuutiometriä vuorokaudessa, mutta
mahdollisuus oli jopa 1 700 kuutiometrin antoisuuteen. 30
Osuuskunnan isännöitsijä on mainittu vuoden 1954 toimintakertomuksesta lähtien. Tehtävää hoiti samalla sihteerinä toiminut Valto Ranta-Knuuttila. Ranta-Knuuttilan erottua tehtävästä vuonna 1962 valittiin isännöitsijäksi
putkiasentaja ja työnjohtaja Veikko Nikko Vaasasta. 31

KUNTA VÄHITELLEN MUKAAN
Kauhajoen kunnalla oli oma vedenottamo keskustaajaman alueella sekä vesitorni nykyisen palolaitoksen pihassa. Vesitornin luovuttamisesta Vedenjohto-osuuskunnalle kunnan vedenotto-oikeutta vastaan puhuttiin vuonna
1947. Samalla osuuskunta päätti, että kunta pääsee osalliseksi vedestä samoilla perusteilla kuin muutkin, jotka myöhemmin hankkeeseen liittyvät. Vuoden 1948 pöytäkirjoissa esiintyy kaksi kunnallista rakennusta, joiden osuuksia oli tarkistettu, toinen niistä kunnanlääkärin talo. Lääkärin talon osalta
todettiin myös, että kunta saisi johdon vetämisen kustannuksista hyvitystä
valtiolta autotallin ottaessa vettä. Vuonna 1953 kunta kirjelmöi osuuskunnalle Yrjänäisen koulun heikosta vesitilanteesta. Osuuskunta myönsi, että vettä
ei ollut tullut, mutta vetosi mm. rinnakkaisjohdon viivästymiseen – kunnan edustajakin oli ollut osuuskuntakokouksessa asian siirtämisen kannalla.
Toisaalta ei vesimaksuakaan ollut peritty sitten vuoden 1949. Huomauttipa
osuuskunta vielä, että toiset vastaavassa asemassa olleet kuluttajat olivat laittaneet sähkömoottorin ja saaneet vettä! 32
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Kunnan vesitorni sijaitsi nykyisen paloaseman pihapiirissä.
Se purettiin vuonna 2001 ja tornin paikalla on nykyään paloaseman rakennuksen lisäsiipi. Kuva: Kauhajoen pelastuslaitos.

Kunnan oma vedenottamo poistettiin käytöstä vuonna 1957 rautaongelmien
vuoksi ja kunnalla oli aikomus liittää lisää rakennuksia Vedenjohto-osuuskunnan verkkoon. Näitä olivat kunnansairaala, kulkutautisairaala, Kirkonkylän
terveystalo sekä Kirkonkylän kansakoulun opettajan asuntotalo. Suunnitelmaa ei ilmeisesti viety loppuun saakka, sillä vuonna 1963 näyttäisi liitettynä
olleen vasta lääkäritalo ja kunnansairaala. Vesitornin luovuttamiseen palattiin
uudelleen vuonna 1962. Tuolloin Vedenjohto-osuuskunta rakensi vesitornille runkolinjan haaran, joka liitettiin kunnan vanhaan jakeluverkostoon ja tätä
kautta päästiin palvelemaan kunnan kiinteistöjä. Vesitorni ei kuitenkaan koskaan siirtynyt Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnalle tai Vesihuollolle. Tornin
sisälle rakennettiin myöhemmin vesiposti, josta palokunta sai nopeammin
täytettyä autojensa säiliöt. Nyttemmin torni on purettu. 33
Vuonna 1958 Kauhajoen kunta asetti vesihuoltotoimikunnan, jonka tehtävänä oli vesihuollon kehittäminen Kirkonkylän ja Aronkylän alueilla.
Toimikunnan laatiman muistion pohjalta tilattiin DI Matti Raiviolta suunnitelma verkoston laajentamiseksi ja uusimiseksi. Toteuttajana olisi ollut
Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunta. Suunnitelma valmistui vuonna 1965,
mutta sen toteuttaminen ei tuossa vaiheessa ollutkaan taloudellisesti mahdollista, eikä osallistujia saatu mukaan tarpeeksi. Kunta osti kuitenkin näihin aikoihin suunnitelmaan liittyen uutta vesitornia varten maata ns. Kalmarinmäeltä, joka sijaitsi 20 metriä Kauhajoen pääkadun Topeekan pintaa
korkeammalla. Vaikka vesitornia ei koskaan rakennettu, on teetetty vesihuoltosuunnitelma huomionarvoinen, sillä se oli ensimmäisiä suomalaisiin
maalaiskuntiin tehtyjä kokonaissuunnitelmia. 34
Virallisemmin kunta tuli mukaan vesiosuuskuntaan vuonna 1962. Tuolloin osuuskunnan hallitukseen valittiin kunnan edustaja, kunnanjohtaja
Mauno Kangasniemi. 35

Kunnan vedenottamon rakennus jokirannassa on edelleen olemassa. Sijainnista huolimatta vesi oli pohjavettä. Kuva: Anne Haapanen.
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OSUUSKUNNASTA
OSAKEYHTIÖKSI
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VERKOSTOA LAAJENNETAAN JA
SIIRRYTÄÄN VAIHEITTAIN MUOVIPUTKIIN
Kauhajoen teollistuminen ja palveluiden kehittyminen ottivat vauhtia
1960-luvulla. Vuosikymmenen puoliväliin mennessä kunnassa oli teollisia
yrityksiä 132 ja kauppoja 138 kappaletta. Kauhajoelle saatiin 1960-luvulla myös
kauppaoppilaitos ja ammattioppilaitos. Rakennemuutos ajoi ihmisiä liikkeelle kotikylistään. Moni lähti Etelä-Suomen ja Ruotsin teollisuuspaikkakunnille, mutta yhtä lailla muutettiin haja-asutusalueilta taajamiin: jo neljännes
Kauhajoen väestöstä asui taajamissa. Kunnalla oli ennestään hallussaan laajoja alueita kuntakeskuksen liepeiltä, mutta tätä omistusta laajennettiin vielä aktiivisin maanostoin 1960-luvun alusta lähtien. Kun maata oli käytettävissä, voitiin ryhtyä johdonmukaisesti kaavoittamaan alueita teollisuudelle,
asunnoille, liikenteelle jne. Kunnan tulevaa kehitystä ohjaamaan tehtiin laaja
yleiskaavasuunnitelma ja kuntaan palkattiin kunnaninsinööri. 1
Kaikki tämä näkyi Vedenjohto-osuuskunnan kuluttajien sekä vedenkulutuksen lisääntyneenä määränä. 1960-luvun alussa ylitettiin 200 kuluttajan
raja ja seuraava sataluku rikkoutui jo vuonna 1966, jonka lopussa kuluttajia
oli liittynyt osuuskuntaan 365 kappaletta. Kulutuksen kasvaessa puuputkien
kapasiteetti alkoi jäädä jälkeen. Esimerkiksi Kauhajoen Säästöpankki kirjelmöi osuuskunnalle maaliskuussa 1958: Veden tulo Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan verkostosta on pidemmän aikaa jatkuvasti heikentynyt. Viimeisen parin
kuukauden aikana se on ollut peräti heikko ja hyvällä omallatunnolla voi sanoa, että
kahtena viimeisenä viikkona ei hanasta ole tullut vettä ollenkaan. Puiset putket eivät kestäneet kovin suuria paineita (ylärajaksi on mainittu 2–2,5 ilmakehää).
Puussa esiintyi myös sellaisia eloperäisiä vikoja kuin toukan- ja oksanreikiä,
mitä ei ihmisen tekemässä materiaalissa tavata. 2
Kotimaisten muoviputkien valmistus oli alkanut vuonna 19543. Samaan
tapaan kuin puu oli ollut pitkien etäisyyksien maaseutupaikkakunnan ainoa
realistinen vaihtoehto putkimateriaaliksi 1940-luvulla, tuli putkien vaihdon
aikaan kyseeseen lähinnä muovi. Rydinlähteen ja Heikkilänkylän välisäiliön
välinen notkelma ns. Koivukorvessa oli suuren paineen alaisena ja aiheutti ongelmia. Sinne päätettiin asentaa 1,5 kilometriä muoviputkea jo vuonna

1958. Hankkeeseen saatiin Kauhajoen Osuuskassalta lainaa. Seuraavan vuoden toimintakertomuksessa voitiin todeta, että muovijohto oli toiminut hyvin ja kestänyt veden paineen. Koivukorven urakkaa jatkettiin ja samoihin
aikoihin rakennettiin myös kolmen kilometrin pituinen muovinen lisäjohto
Heikkilänkylän välisäiliöltä Yrjänäiskylään.4
Rydinlähteeltä tuleva pääjohto puolestaan uusittiin 200 mm muoviputkella vuonna 1962. Lähteen ja kunnan vesitornin välille kertyi putkelle mittaa
noin 8,5 kilometriä. Samalla rakennettiin vedenotto- ja varastosäiliöt sekä
myöhemmin vielä uusi lähdekaivo. Uudistusten myötä lähteen vedenanto
lisääntyi huomattavasti ja veden mainittiin tulevan ”täysin puhtaana” vesijohtoverkostoon. Uuden pääjohdon suunnitteli Vaasan maanviljelysinsinööripiirin DI Ole Suupohja apunaan rakennusmestari Jaakko Päivike. Maanviljelysinsinööripiirin suunnitelman kokonaiskustannusarvio oli 33,5 miljoonaa
markkaa. Summa kuulostaa markka-aikaankin eläneestä hurjalta, mutta
vuoden 1963 rahauudistus oli vasta edessä ja kyseessä olivat ns. vanhat markat – seuraavana vuonna markkamääräisistä luvuista niistettiin kaksi nollaa
pois. Rahoitus järjestyi Maataloushallituksen, Kansaneläkelaitoksen ja paikkakunnan pankkien kautta sekä osin omin varoin. Mittava hanke vaati kaksi
ylimääräistä osuuskunnan kokousta: ensimmäisessä hallituksen esitys suuresta putkikoosta ja vastaavasta suuresta lainasta kaadettiin ja vasta toisessa
se saatiin läpi.5
Puuputkien vaihto muovisiin eteni ripeästi ja vuonna 1966 puuputkia oli
jäljellä enää 6 kilometriä. Muoviputkea oli puolestaan maassa jo 32 kilometriä.
Muoviputki oli vaivatonta laskea maahan, sillä sille riitti salaojaputken tapaan
kapeahko kaivanto. Sopivassa maastossa voitiin pienemmät putkikoot asentaakin salaojakoneella kaivinkoneen sijaan. Putket hitsattiin laskuvaiheessa
yhteen, minkä jälkeen kaivanto saatiin nopeasti peittoon. Mikäli kyseessä
oli putken vaihto, tehtiin sitä alkuun paljon ujuttamalla vanhan putken sisään uusi muovinen putki. Tämä ratkaisu oli hetkellisenä ajatuksena hyvä,
sillä muoviputken laittaminen oli edullista sekä nopeaa, mutta osoittautui
myöhemmin ongelmalliseksi vuotojen kannalta. Vesi saattoi nimittäin juosta
pitkiäkin matkoja vanhan puuputken sisällä ja tulla pintaan aivan eri kohdalla
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kuin missä vuoto oikeasti oli. Vedenjohto-osuuskunnan ensimmäiset muoviputket tilattiin pietarsaarelaiselta Oy Nars Ab:ltä, joka yhdistyi kilpailijansa
kanssa 1960-luvulla Yhtyneet Muovitehtaat -nimen alle (vuodesta 1984 lähtien KWH Pipe). Putkia ryhtyi tuottamaan ainakin myös Finlayson Forssa. 6
Edelleenkään ei tarvittu pumppaamoita, sillä vettä johdettiin sellaisia
määriä ja sellaisille alueille, että Rydinlähteen ja Kirkonkylän korkeuseron
tuottama paine riitti. Tässä vaiheessa oli ilmassa myös alkalointilaitoksen
rakentaminen. Alkaloinnilla pyritään estämään verkoston metalliosien syöpymistä, jota aiheuttaa Suomen pohjavesien luontainen happamuus, kuten
kirjan alkupuolella on esitetty.7 Alkalointilaitosta ei kuitenkaan tämän yhtiön verkoston alueelle ole toistaiseksi ollut tarpeellista rakentaa.
Keskustaajaman alueella vesijohtoverkostoa suunniteltiin ja rakennettiin
ns. kiertojärjestelmänä, jolloin mm. putkikokoja voitiin pienentää. Lisäksi
korjaustilanteissa vettä voidaan jaella varajärjestelmän kautta ilman että joudutaan sulkemaan koko alueen vedentulo. Veden laatukin pysyy parempana,
sillä vesi ei seiso pitkiä aikoja putkistossa. Samoin jäätymisalttius on pienempi. Haja-asutusalueilla verkosto on kuitenkin pääsääntöisesti toteutettu
haarajärjestelmänä. 8
1960-luvun alkupuolella osuuskunnan laajenemista hidasti mm. rahoituksen kireys. Vedenjohto-osuuskunta toteuttikin hankkeita pitkälti omilla
käyttövaroilla, joista piti samalla lyhentää jo saatuja lainoja sekä maksaa niiden korkoja. Perimätiedon mukaan rahoitusta hankittiin myös ”laittamalla
vekseliin nimeä”. Rydinlähteen pääjohdon uusiminen vaati kuitenkin huomattavan suuren lainan ottamista eri rahalaitoksilta, kuten edellä mainittiin.
Kunnalta saatiin tähän ja myöhempiinkin hankkeisiin takauksia. Vuonna 1963
tuli voimaan uusi vesihuoltotöiden rahoittamista koskeva laki. Kauhajoen
Vesihuolto on saanut jo vuonna 1964 pienen summan tämän lain mukaista vesihuoltoavustusta. Ongelmallista oli, että valtiota ei velvoitettu varaamaan vesihuoltotöihin rahaa. Kun valtion budjetti oli tiukoilla kävi niin, että
määrärahat jopa pienenivät aiemmasta. Pääomat olivat niukkoja koko maassa ja Suomen Pankki säänteli pankkien antolainausta. Muitakin lainarahan
lähteitä oli, mutta tilanne ei ollut välttämättä paljon parempi. Esimerkiksi
Vedenjohto-osuuskunnan toimintakertomuksessa vuodelta 1966 todetaan,
että Aronkylän alueelle suunnitellun uuden vesijohtoverkoston rakentamiseen oli haettu Maataloushallitukselta lainaa ja avustusta, mutta näiden saamisen odotettiin venyvän. 9

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY SYNTYY
Osuuskuntamuotoisessa organisaatiossa on omat etunsa ja haittapuolensa. Osuuskunnan hallinto toimii jäsen ja ääni -periaatteella. Kun ääniä on
runsaasti, alkaa päätösten tekeminen olla hankalaa tapauksissa, joissa mielipiteet eriävät (esimerkiksi suurten investointien hyväksyttäminen). Osakeyhtiön hallinnossa päätöksenteon joustavuus on sisäänrakennettu lainsäädäntöön sallimalla markka tai euro ja ääni -perustaiset enemmistöpäätökset,
joiden vastapainoksi on annettu tietyt vähemmistöoikeudet. Yhtiöjärjestyksellä voidaan valtasuhteita jonkin verran muuttaa.10
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Vesiosuuskuntia koskevassa tutkimuksessa osuuskuntamuodon tuomina
mahdollisina haittoina on (monien etujen ohella) mainittu mm. haluttomuus
laajentaa jakelualuetta, teknisen asiantuntemuksen puute, sukupolven vaihtumiseen liittyvät ongelmat sekä rajoitettu mahdollisuus kerätä investointirahoitusta, mikäli osakkaat haluavat minimoida omat maksunsa ja rahoitusriskinsä 11.
Näitä syitä oli ilmennyt vaihtelevassa määrin Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnankin päätöksenteossa. Lopulta päädyttiin vaihtamaan osuuskuntamuoto
osakeyhtiömuotoon. Asiaa ajoi etenkin kunnanjohtaja Mauno Kangasniemi.
Tuolloin kunnansihteerinä toiminut Jouko Virtanen laati perustettavalle Kauhajoen Vesihuolto Oy:lle ensimmäisen yhtiöjärjestyksen.12
Muutosta valmisteltaessa tiedusteltiin muutamilta osakeyhtiömuotoisilta vesilaitoksilta näiden tariffi- ym. käytäntöjä. Eräs tällainen oli Saarijärven Vesi- ja Viemäri Osakeyhtiö, joka oli perustettu samoihin aikoihin kuin
Kauhajoen Vedenjohto-osuuskuntakin. Saarijärveläiset varoittivat liian yksityiskohtaisista tariffeista – se aiheuttaisi vain riitoja, joiden sovittelu sitoisi
henkilökuntaa. He neuvoivat myös kääntymään Vesihuoltoliitto ry:n puoleen,
sillä liitosta saisi koko maata koskevia tilastolukuja.13 Edellisellä vuosikymmenellä perustettu Vesihuoltoliitto oli ottanut tehtäväkseen antaa jäsenilleen
asiantuntijapalveluita sekä vahvistaa vesihuollon osaamista maassamme. Kauhajoen laitos olikin jo vuonna 1964 tiedustellut Vesihuoltoliitosta liittymisen
hintaa sekä liittymiskaavakkeita ja liittynyt järjestöön keväällä 1965.14
Kauhajoen Vesihuolto Oy:n perustava kokous pidettiin 22.1.1966 ja kaupparekisteriin se merkittiin heinäkuussa 1967. Vedenjohto-osuuskunnan toiminta
lopetettiin vuonna 1966 ja sen varat ja velat siirrettiin uudelle osakeyhtiölle.
Tai näin oli tarkoitus tehdä. Kyseessä oli kuitenkin kirjanpidollisesti monimutkainen operaatio, mikä ei alun perin mennyt kaikkien taiteen sääntöjen
mukaan. Asiaa jouduttiin tulevina vuosina vielä useaan otteeseen setvimään
ja osuuskuntaakin itse asiassa pidettiin vielä pitkään kaupparekisterissä.15
Kauhajoen Vesihuolto Oy:n osakepääoma oli perustamisvaiheessa 15 000
markkaa ja osakkeiden määrä 150. Näistä Kauhajoen kunta merkitsi 78 ja
erilaiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt 72 kappaletta. Näihin yksityishenkilöihin kuului mm. kunnanjohtaja Kangasniemi, josta tuli myös yhtiön
ensimmäisen hallituksen jäsen. Puheenjohtajaksi valittiin vesilaitoksen pitkäaikainen promoottori, Arvi E. Sammallahti.16
Kauhajoella on tai ainakin on ollut vielä erästä luonnonvaraa Suomen
oloissa poikkeuksellisen paljon, nimittäin neuvoksia. Tämä näkyi Vesihuollon ensimmäisessä hallituksessakin, johon valittiin huonekalutehtailija Mauri Perälä sekä Kauhajoen Sahan toimitusjohtaja Veikko Niemi-Aro.
Molemmat olivat päätoimiensa ohella aktiivisesti mukana monissa yrityksissä sekä luottamustehtävissä. Perälästä tuli talousneuvos vuonna 1967 ja
samana vuonna Niemi-Aro sai teollisuusneuvoksen arvon. Myös puheenjohtaja Sammallahdesta tuli talousneuvos kohta heidän jälkeensä. Kunnanjohtaja Kangasniemi puolestaan valittiin vuonna 1978 Vaasan läänin maaherraksi. Muut ensimmäisen hallituksen jäsenet olivat kunnan rakennusmestari
Martti Pohtola sekä huonekaluyrittäjä Pentti Rinta-Pukkila.17
Osakeyhtiöksi muuttumisen vaiheessa kunnan merkitys ja vaikutusvalta
hallinnossa ottivat melkoisen loikan, vaikka kunta itse käytti Vesihuollon

vettä vasta muutamissa kiinteistöissä. On huomattava, että julkishallinnon
toiminnot lähtivät Suomessa yleensäkin kasvuun 1960-luvulla. Kunnan
oman vedentarpeen katsottiinkin lisääntyvän nopeasti. Heti osakeyhtiön perustamisvuonna kunta liitti Vesihuollon asiakkaiksi III:n lääkäritalon ja Aron
koulun sekä urheilukentän talon ja seuraavana vuonna linja-autoaseman, I:n
lääkäritalon, paloaseman, kunnalliskodin maatiloineen, Kirkonkylän kansa
koulun, kunnantalon, kunnan aravatalon sekä terveystalon18. Kuten johdannossa kerrottiin, on vesihuolto monilla paikkakunnilla suoraan kunnan
alaisuudessa oleva toiminto. Tällaista muutosta ei Kauhajoella kuitenkaan
katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Osakeyhtiömuodon mahdolliseksi haitaksi vesihuollossa on mainittu suurkuluttajien etujen liika painottuminen19.
Kauhajoella kunnan määräysvaltaa rajoitettiin yhtiöjärjestykseen kirjatulla
äänileikkurilla: yhtiökokouksessa ei kukaan osakkaista voinut äänestää yli
neljänneksellä siitä äänimäärästä, mikä oli kokouksessa läsnä 20.
Uuden yhtiön toimitusjohtajaksi ja hoitajaksi valittiin osuuskunnan isännöitsijänä toiminut Veikko Nikko ja kirjanpitäjäksi sekä rahastonhoitajaksi
vuodesta 1962 lähtien tätä tehtävää hoitanut Salli Kangas 21.

UUSIA LÄHTEITÄ JA RAKENNUKSIA

Kauhajoen Vesihuolto Oy:n alkuperäinen osakekirja. Osakkeiden määräksi tuli
150 kappaletta ja yhden osakkeen nimellisarvoksi 100 markkaa. Kuva: Anne
Haapanen.

Vielä vuonna 1965 Kauhajoella pidetyillä maakunnallisilla vesipäivillä oli
todettu, että sitten kun Rydinlähteen vesi ei enää riitä, saadaan lisää vettä
Ikkelänjoesta, eikä mitään uusia lähteitä tarvita. Tilanteet kuitenkin muuttuivat nopeasti kuluttajien ja teollisuuden tarpeiden kasvaessa. Puhtaan
veden tarve kasvoi entisestään Kauhajoen teollistumisen kiihdytysvuosina
1960-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Tuolloin paikkakunnalle saapui suuri
vedenkäyttäjä, kun paikalliset yrittäjät perustivat Aronkylään teollisen teurastamon. Teurastamo oli tavallaan jatkumo Honkajoella konkurssiin päätyneelle Maakunnan Liha Oy:lle. Kokonaan uudelta pohjalta lähtenyt teurastamo sai lyhyemmän nimen, Maan Liha Oy, ja se aloitti toimintansa vuonna
1966. Kauhajoella olosuhteet olivat Honkajokea otollisemmat mm. suuren
nautamäärän sekä työntekijöiden hyvän saatavuuden vuoksi. Eräs keskeinen
tekijä Maan Lihan sijoittumisessa oli myös elintarviketeollisuudelle sopivan
veden hyvä saatavuus. Yritys kasvoi nopeassa tahdissa ja nousi liikevaihdolla
mitattuna kunnan suurimmaksi yritykseksi sekä teurasmääriltään maan suurimmaksi yksityiseksi teurastamoksi.22
Muita suuria yksittäisiä käyttäjiä olivat esimerkiksi Kauhajoen Osuusmeijeri, jossa oli maitotuotteiden valmistuksen lisäksi pesula ja maitoheraa
hyödyntävä sikala, kasvihuoneet ja vastavalmistunut ammattioppilaitoksen
uudisrakennus. Vuosikymmenen lopulla päätettiin ottaa käyttöön porrastetut hinnat, jolloin suurkuluttajat saisivat vettä peruskuluttajaa alempaan
hintaan. Saarijärven, Ylivieskan ja Lammin vesiyhtiöt olivat kertoneet omista suurkuluttaja-alennuksistaan samalla kun olivat vastanneet sääntöjä ja tariffeja koskeneisiin tiedusteluihin osakeyhtiön perustamista suunniteltaessa.
Yhtiöiden antamien alennusten perusteet ja määrät erosivat huomattavasti
toisistaan. Saarijärveläiset totesivat, että heillä suurkuluttaja-alennukseen
olivat toistaiseksi yltäneet vain eräs teollisuuslaitos, VR ja kunta. Kauhajoel45

Uuden paineenkorotuslaitoksen laitteisiin kuului kaksi 4 000
litran painesäiliötä, kolme sähköpumppua, joiden pumppausteho
oli 830 litraa minuutissa sekä polttomoottoripumppu. Kuvassa
Vesihuollon toimitusjohtaja Veikko Nikko ja paineenkorotuslaitoksen urakoineen Rakennusliike Vallinin edustaja Heikki
Vallin esittelevät laitoksen sähköpumppuja maaliskuussa 1969.
Kuva: Martti Anttila.

lakin kunta oli aktiivinen ja teki jo vuonna 1966 asiasta aloitteen harkitessaan
loppujenkin kiinteistöjensä liittämistä Vesihuollon verkostoon. Kun alennuksesta Kauhajoen Vesihuollossa seuraavana vuonna päätettiin, sidottiin
sen toteuttaminen hintojen seuraavaan indeksikorotukseen. Sitä saatiinkin
odottaa tovi, sillä väliin ehti keväällä 1968 voimaan astunut valtakunnallinen vakauttamissopimus, jolla valtio pyrki tasoittamaan meneillään ollutta
inflaatio-devalvaatio-kierrettä. Palkoille sovittiin tietyt korotukset, mutta
hintoja ei saanut nostaa kuin erityisluvalla. Porrastus otettiin käyttöön vasta
vuonna 1971 ja sen hintahaarukka oli peruskuluttajan 80 pennistä yli 30 000
kuutiometriä vuodessa käyttävien 30 penniin.23
Suurkuluttaja-alennus saatiin siis periaatteessa kuntoon, mutta nyt tarvittiin jälleen vettä, suurkuluttajille ja kaikille muillekin. Vuonna 1967 oli
nimittäin nähtävissä, että veden keskikulutus olisi jo lähitulevaisuudessa
450 kuutiometriä vuorokaudessa. Tämä tarkoitti, että pääjohdon veden46

Isolähteen siiviläputkikaivoja asennetaan paikalleen syyskuussa 1970.
Läpimitaltaan 400 mm:n ja syvyydeltään 15-metriset kaivot rakensi
Suomen Porakaivo Oy. Kuva: Martti Anttila.

siirtokapasiteetti oli maksimissaan ja huippukulutuksen aikana oli odotettavissa paineenalenemista. Lähitulevaisuudessa olisi siis mm. ryhdyttävä
varastoimaan vettä, jolloin yöllinen hukkavirtaama saataisiin päiväaikaiseen
käyttöön sekä tehtävä muitakin toimenpiteitä. Tätä varten tilattiin Suunnittelukeskus Oy:ltä pitkän tähtäimen suunnitelma, joka päätyi ehdottamaan
yhtenä ensi vaiheen ratkaisuna keskustaan rakennettavaa paineenkorotuslaitosta alavesisäiliöineen.24
Kunnalta ostettiin 2 800 neliön kokoinen määräala Kuja-Kokon teollisuusalueelta. Tälle tontille, eli nykyisen varikon pihapiiriin alettiin vuonna 1968
rakentaa Kauhajoen Vesihuollon ensimmäistä paineenkorotuslaitosta. Hankkeeseen haviteltiin Maataloushallitukselta ”työllisyyslainaa”, johon oli tehty
jo keväällä ennakkovaraus. Tätä ei ilmeisesti saatu, mutta Postisäästöpankista
saatiin osan kustannuksista kattava korkotukilaina. Paineenkorotuslaitos toteutui alle kustannusarvion. Veden hinnan nostamisesta keskusteltiin, mutta

väliin ehti edellä jo käsitelty koko yhteiskunnan laajuinen vakauttamissopimus. Paineenkorotuslaitoksen naapurissa oli samoihin aikoihin käynnistynyt
Vaasalaisen Lassila & Tikanojan Tiklas Oy:n vaatetustehdas, ja aluetta palveleva tie sai nimekseen Tiklaksentie. 25
Paineenkorotuslaitos otettiin käyttöön keväällä 1969. Sen avulla voitiin
nyt varastoida Rydinlähteen toistaiseksi ohi juoksutettu 500 kuutiometrin
suuruinen yövirtaama omaan säiliöön, josta se korotetulla paineella johdettiin verkostoon. Vesihuolto pystyi kuitenkin edelleen tarvittaessa toimimaan myös luonnonpaineella. Rakennus oli täysin automatisoitu, joten se ei
vaatinut jatkuvaa valvontaa. Kuluttajia oli tuossa vaiheessa yli 600 ja vettä
johdettiin noin 600 kuutiometriä vuorokaudessa. Aikakauden lehtiartikkeli
kertoi, että hanasta vettä päästäneet keskustaajaman asukkaat olivat ihmetelleet veden suurempaa painetta – ero oli siis selkeä aiempaan tilanteeseen
verrattuna.26

Veden tehokkaampi talteenotto ja putkiston parantaminen nostivat kapasiteettia, mutta eivät määräänsä enempää. Oli ryhdyttävä harkitsemaan myös
uusien lähteiden hankintaa. Vesihuolto hankkikin jo vuonna 1968 Kauhajoen
valistus- ja avustussäätiöltä Möykkykylästä kolmen hehtaarin suuruisen Rumanlähteen alueen. Alue sijaitsi noin kuusi kilometriä aiemmalta päälähteeltä, Rydinlähteeltä etelään. Tämä hankinta voitiin tehdä ilman lainoja,
omin varoin. 27
Rumanlähteen sisältävälle tontille annettiin jakotoimituksessa nimeksi
Isolähde ja tätä vesihuoltoon paremmin istuvaa nimeä ryhdyttiin käyttämään julkisuudessa. Suunnittelukeskus Oy teki alueella koepumppaukset sekä maastotutkimukset vuonna 1969. Koepumppaukset kestivät useita
kuukausia ja ne jakautuivat moneen pisteeseen. Niiden perusteella antoisuudeksi arvioitiin 3 500 kuutiometriä vuorokaudessa, mikä oli merkittävä
määrä. Vaikka Isolähde oli hankittu etenkin tulevia tarpeita varten, ryh47

KOEPUMPPAUSJÄRVI
Isolähteen koepumppaus päätettiin lopettaa, kun
oli saatu riittävä näyttö siitä, että paikalle kannattaa tehdä vedenottamo. Pumppujen pysähdyttyä
alkoi veden imemiseen käytetyistä putkista pulputa vettä paineellisena. Kenttätyönjohtaja ruuvasi
korkit putkien päihin pysäyttääkseen vedentulon.
Lähdettiin pois. Seuraavana päivänä paikalla olikin jo pienimuotoinen järvi! Pumput olivat jääneet
veden alle ja ensin täytyi kaivaa 200 metrin verran ojaa, että päästiin kuivin jaloin pumppaamaan
alueelta vettä pois. Syy järven muodostumiseen
oli se, että pohjaveden pintaa oli koepumppauksella alennettu ja saatu syntymään eräänlainen
suppilo. Kun vedenottaminen loppui, suppilo alkoi täyttyä vauhdilla ja sylki havaintoputkistakin
aina kymmenen metrin korkeudelle vettä. 29

Isolähteen alueen vesi on paineellista. Kaivojen rakentajat sekä
Vesihuollon toimitusjohtaja Veikko Nikko pulppuavan putken
äärellä. Kuva: Martti Anttila.
48

dyttiin sen käyttöönottoa valmistelemaan saman tien. Tuossa vaiheessa oli
nimittäin havaittu jälleen katkoja vedenjakelussa, etenkin iltapäivisin suurimman kulutuksen aikaan. Lähde tarvitsi enemmän varustelua kuin kutakuinkin omillaan toimeentuleva Rydinlähde, sillä sen ja kuntakeskuksen
välillä oli harju, jonka yli vesi oli pumpattava. Sähkölinja vedenottamolle
saatiin Jyllinkoski Oy:ltä. Vedenottamon suunnittelu annettiin tarjouskilpailun perusteella Suomen Porakaivo Oy:lle, joka myös rakensi alueelle
kolme ns. siiviläputkikaivoa pumppuineen vuonna 1970. Vielä tuohon aikaan kuilukaivo oli vesilaitosten yleisin kaivotyyppi, mutta siiviläputkikaivot alkoivat yleistyä – ne sopivat hyvin suuriin vedenottomääriin, ilman
että tapahtuu vahinkoja liiallisesta vedenotosta. Useampi kaivo taas tehdään, jotta saadaan vedenottoa hajautettua. Kun yhden pisteen kuormitus
vähenee, pysyy veden laatu parempana. Alueen hyvän antoisuuden vuoksi
Isolähteelle voitiin myöhemmin sijoittaa lisää kaivoja. Harkinnassa oli myös
kauko-ohjauslaitteisto radiopuhelimineen, mutta pumppaamon käynnistys
päädyttiin kuitenkin hoitamaan mekaanisen painekytkimen ja painesäiliön
avulla. Ilmeisesti vedenottamo vedettiin pois korkotukilainojen piiristä,
sillä urakkatarjoukset ja suunnitelmat eivät ehtineet ajoissa sellaisiksi kuin
vesipiiri edellytti. 28
Isolähteen ja Kirkonkylän väliin oli rakennettava 315 mm:n läpimittainen
runkojohto. Rakennusurakka oli huomattavan suuri. Pääjohtoon oli budje
toitu lähes miljoona markkaa, mutta lopullinen kustannus jäi kuitenkin
alemmaksi. Se toteutettiin pääosin useasta eri rahoituslaitoksesta otetuilla
lainoilla, joiden joukossa oli Postisäästöpankin korkotukilaina. Kunta takasi
jälleen lainoja. Osa rakennustyön työvoimasta oli työllisyystöissä, mikä oli
eräs korkotukilainojen saamisen edellytyksistä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan mainita, että hanketta käynnistettäessä, ennen ”virallisten”
lainojen selviämistä, oli päätetty ottaa Kauhajoen Osuuskassalta 50 000 markan laina johtokunnan jäsenten takauksilla. Vesikuutiometrin hintaa jouduttiin korottamaan uusien kustannusten kattamiseksi. Hinnan nostaminen ei
edelleenkään ollut Vesihuollon omissa käsissä, vaan suuruudeltaan 20 pennin korotukseen anottiin ja saatiin lupa hinta- ja palkkaneuvostolta. Myös
uusien liittymispisteiden hintaa saatiin korottaa 10 %. (Hintojen valvonta
ei loppunut pitkiin aikoihin, vaan valtiolle piti vielä 1980-luvullakin ilmoittaa suunnitelluista hinnankorotuksista tiettyihin määräaikoihin mennessä.)
Normaalien vesihuoltotöiden rahoittamiseen jouduttiin rakennusurakan aikoihin myös ottamaan lainaa.30
Pääjohdon lisäksi rakennettiin ylävesisäiliö kulutusalueen ja lähteen välisen alueen korkeimmalle kohdalle, Harrinmäelle. Rydinlähteen valmistelusta kerrottaessa kävi jo ilmi, että vesisäiliöillä voidaan tasata pumppaamon
tuottamaa painetta sekä tietenkin välivarastoida vettä. Tätä varten hankittiin
2 500 neliön tontti vuonna 1969 ja ylävesisäiliö valmistui vuonna 1971. Säiliön
ja Kirkonkylän paineenkorotuslaitoksen alavesisäiliön korkeuseroksi tuli 55
metriä, joten vesi kulki Harrinmäeltä luonnonpaineella kohti Kirkonkylää.
Huippukulutuksen aikaan se johdettiin suoraan kulutukseen ja muulloin
alavesisäiliöön. Tämä urakka oli kustannukseltaan vain murto-osa pääjohdon kokonaisuudesta. 31
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Harrinmäen ylävesisäiliön rakennusurakka on hyvässä vauhdissa joulukuussa
1970. Säiliön urakoi Rakennusliike S. ja K. Koivisto. Säiliö oli alkuvaiheessa 210
kuutiometrin vetoinen. Isolähteeltä säiliölle ja säiliöltä kulutusalueelle vedettiin
315 mm:n läpimittainen muoviputki. Nämä välit ovat pituudeltaan noin 5 sekä
8,5 kilometriä. Harrinmäen säiliön lähtöputki sijaitsi 150 metrin korkeudella merenpinnasta ja Kirkonkylän alavesisäiliö puolestaan noin 95 metrin korkeudessa.
Kuva: Martti Anttila.

Isolähteen ja Kirkonkylän välistä runkolinjaa rakennetaan joulukuussa 1970.
Kaivumiehet totesivat työn sujuvan koneella hyvin… Kuva: Martti Anttila.
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… Sen sijaan putken hitsaaminen talviaikaan vaati omia kommervenkkejään. Kuvassa muoviputken
hitsaajat koettavat helpottaa työskentelyään suojakelmulla. Kuva: Martti Anttila.
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Isolähteen hankinnasta uutisoineen lehtiartikkelin otsikko kertoi keväällä
1968, että Kauhajoella oli nyt turvattu puhtaan veden saanti! Toimitusjohtaja
Veikko Nikko mainitsi, että Kauhajoella oli niin hyvät pohjavesivarat, että ne
riittäisivät kymmenien vuosien ajan kulutuksen kasvusta huolimatta. Nikon
mukaan Rydinlähteenkin vedenottoa oli varaa kasvattaa vielä toinen mokoma, aina 1 000 kuutioon saakka. Tähän päästiinkin kun paineenkorotuslaitoksen alavesisäiliö otettiin käyttöön ja yövirtaama saatiin talteen. Vuonna
1969 saatiin Rydin alueelta vielä noin 500 vuorokausittaisen kuutiometrin
lisäys Aino ja Eero Uusi-Kyynyltä vuokratusta lähteestä, joten vedenjakelu pysyi kulutuksen kasvun tahdissa. Tätä lähdettä kutsutaan Vesihuollossa
Rydin sivulähteeksi. Alueelta vuokrattiin samana vuonna Sanelma ja Veikko
Vuolteenaholta vielä kolmaskin lähde, jota ei ole otettu käyttöön. 32

VERKOSTON LAAJENEMISTA ARONKYLÄÄN
JA KAAVA-ALUEEN LAITAMILLE

Aronkylän ja myöhemmin myös Topeekatien asukkaita sekä esimerkiksi Maan Liha Oy:tä palvelemaan rakennettiin loppuvuonna 1969 noin kolmen
kilometrin pituinen 315 mm:n päälinjajohto Kirkonkylän paineenkorotuslaitokselta Aronkylään. Lisäksi
tuli pienempää 200 mm putkea 1,5 km sekä 160 mm
putkea kahtena haarana noin 1,7 km. Pääjohdon kapasiteetin kerrottiin riittävän 4 000–5 000 kuution
vuorokautisen määrän kuljettamiseen. Niin paljoa
vettä ei toki tarvittu. Tämän putkiston valmistuttua
laitoksella oli maassa 80 km muoviputkea. Kuvassa
lasketaan 315 mm muoviputkea Mattilan–Rahikan
tien varressa. Toimitusjohtaja Veikko Nikko seuraa
työn etenemistä, putkea hitsaamassa Reijo Seppälä,
A. Luopakka ja A. Mäkinen. Kuva: Martti Anttila.
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Maalaiskunnat määrättiin 1950-luvun lopulla ohjaamaan taajaan rakennettavaa asutusta rakennuskaavalla. Kauhajoen kunta oli 1960-luvulla laatinut rakennuskaavan Kirkonkylän ja Aronkylän alueille. 33 Vedenjohto-osuuskunta
tilasi rakennusmestari Jaakko Päivikkeeltä Aronkylän rakennuskaava-alueen
vesijohtosuunnitelman ja sen toteuttamiseen haettiin vuonna 1966 avustusta
Maataloushallitukselta. Joitakin vesijohtoja rakennettiinkin alueelle jo vuosina 1965–1966 tuon suunnitelman perusteella. Lopullisesti Aronkylän vesittäminen toteutettiin kuitenkin Vaasan maatalousinsinööripiirin DI Ole
Suupohjan vesijohtosuunnitelmien mukaan. Näistä 1967 valmistuneessa oli
viemäröintikin mukana. Vesihuoltoa vesijohtotyön kytkeminen viemärityöhön ensin epäilytti, sillä alueen maapohja oli suureksi osaksi liejupohjaista
jo vesijohdon asennussyvyydellä. Kun vesijohdot jouduttaisiin rakentamaan
kantamattomaan, ”pidellyn” maan kerrokseen, olisi niiden kunnossapysyminen kyseenalaista. Asiasta pyydettiin lisää lausuntoja, jotka lähetettiin Maataloushallitukselle laina-anomusta tukemaan. Tätä lainaa ei ilmeisesti saatu,
sen sijaan paineenkorotuslaitokseen saatu Postisäästöpankin korkotukilaina
oli tarkoitettu avittamaan myös Aronkylän vesijohtotöitä. Vuonna 1969 rakennettiin vielä ns. itäinen pääjohto paineenkorotuslaitokselta kohti Aronkylää,
samoin korkotukilainan avustuksella. Johdon alkupää oli kooltaan 315 mm
putkea. Linjan suunnitteli Suunnittelukeskus Oy. 34
Verkostoa rakennettiin myös uusiin lähiöihin kuten Männikköön, sekä
parannettiin ja laajennettiin vanhempien asuinalueiden putkistoja. Uusien
lähiöalueiden myötä päästiin rakennustöissä hieman helpommalla, sillä vesijohtoa voitiin monissa tapauksissa laskea jo rakennusvaiheessa viemäriputkien kanssa yhteiseen kaivantoon (Aronkylän epäröinti liittyi maaperän
laatuun, yhteisiä kaivantoja oli tuossa vaiheessa jo käytetty). Verkoston ulkopuolisille alueille laajeneminen tehtiin tarkan harkinnan jälkeen. Kun jokin
asukasryhmä anoi liittymää, selvitettiin olisiko kuluttajia tulossa mukaan
tarpeeksi, jotta putken vieminen alueelle olisi taloudellisesti kannattavaa.
Esimerkiksi rakennuskaava-alueen laitamien – Kokon-, Laurusen-, Filppulan- ja Marttilankylien – asukkaat ilmaisivat kiinnostustaan liittyä säännöl-

lisen vedenjakelun asiakkaiksi. Filppulankylään verkosto laajenikin jo 1968,
jolloin rakennettiin myös Lustilankylässä, Enonpappilan, Anttilan sekä Kirkonkylän alueilla. Vuonna 1969 vesijohto vietiin Pukkilankylään.35
Uusien kuluttajien, kulutustottumusten muutosten sekä Kirkonkylän alavesisäiliön ja Rydin sivulähteen tarjoaman lisäveden myötä vedenkulutus yli
kaksinkertaistui viisivuotiskaudella 1966–1970. Kun Isolähteen vesi oli Harrinmäen kautta saatu käyttöön, ja voitiin ottaa yhä uusia asiakkaita, jatkui
sama kehitys viisivuotiskaudella 1971–1976. 36 Myös toisen paikkakunnan kasvua kuvaavan resurssin, sähkön, käyttömäärät ottivat samaan aikaan suuria
harppauksia. Sähkön kulutus kolminkertaistui vuosien 1967 ja 1972 välillä 37.
Kummankaan elementin todellista kysyntää ei kuitenkaan voida saada selville, sillä kuluttajat saattoivat ostaa näitä vain sitä mukaa kun verkosto ja
syöttö kasvoivat.
Kunnan asemakaavakartassa oli määritelty paikat myös paloposteille. Vedenjohto-osuuskunta tiedusteli kunnalta kantaa niiden asennukseen jo vuonna 1962, pohtiessaan omia rakennustöitään. Tässä vaiheessa asentaminen vielä
siirtyi, mutta vuonna 1968 Kauhajoen kunta rakensi keskustaajamaan kuusi
palopostia ja vuonna 1969 Kirkonkylän-Aronkylän taajama-alueelle toiset
kuusi. Sammutusveden ottamisesta ei Vesihuolto ole laskuttanut. 38

TOIMITILAT SIELLÄ TÄÄLLÄ, TOIMINTAMALLIT JÄSENTYMÄTTÖMIÄ
Vesihuollon käytössä oli nykyisen Kotiseututalon ulkorakennuksessa sijaitseva verstas. Laitoksella oli toimitusjohtaja Veikko Nikon lisäksi noin viisi
tuntipalkkaista asentajaa. Asentajat olivat tosin yhtiön kirjoilla vain kesäajat,
jolloin rakennettiin runkolinjoja ja liittymiä. Syksyisin maan jäätyessä tuntipalkkaiset asentajat irtisanottiin ja heidät palkattiin uudestaan keväällä.
Miehet kokoontuivat aamuisin verstaalle työnjakoon. Nikko piti toimitusjohtajan toimistoa kotonaan. Lämpimän verstas- ja varastotilan vuokraamista toisaaltakin suunniteltiin, mutta tilakysymys ratkesi vasta seuraavan
vuosikymmenen lopulla. 39
Hallituksen kokoukset pidettiin Kauhajoen kunnantalolla. Kauhajoen Vesihuollossa tapahtui 1960-luvulla paljon monella rintamalla, kun uusittiin
putkia, hankittiin lähteitä ja rakennettiin lainarahoilla runkolinjaa sekä muita vedenjakelun tukirakennelmia. Hallituksen kokouksia pidettiin tiuhaan
tahtiin sekä vuosikymmenen alussa (huippuna 21 kokousta vuonna 1962) että
loppupuolella (17 kokousta vuonna 1969). Seuraavalla vuosikymmenellä tahti
rauhoittui pitkäksi aikaa kymmeneen ja alle.40
Toimitusjohtaja Nikolla oli (ilmeisesti) käytössä oma auto ja vuonna 1969
asentaja Onni Nurmelalle luvattiin maksaa oman auton käytöstä työajoissa
kilometrikorvausta. Muutoin asentajat liikkuivat kohteille omilla polkupyörillä, joilla kuljetettiin työvälineet rautakankia myöten. Vuonna 1970 hankittiin asennustöitä helpottamaan vuosimallia 1963 oleva Ferguson 35 X -merkkinen traktori. 41
Vuonna 1966 laitos hankki ensimmäisen muoviputken puskuhitsauskoneen. Hitsauksen aikana putkea puristavat satulat, jotka vaihdetaan aina
putkikoon mukaan, saatiin ostaa Keppo Oy:ltä ja itse hitsauslaitteet teetet53

Ennen oman toimitalon valmistumista Vesihuollon verstas oli nykyisen Kotiseututalon
piharakennuksessa. Kuva: Anne Haapanen.

tiin Veikko Nikon ohjeiden mukaan maamieskoululla. Hitsauslaitteita ei
tuossa vaiheessa yleensä hankittu itselle, vaan niitä vuokrattiin. Hitsauslaitteen satuloiden myynti ”ulos” olikin Keppo Oy:lle niin merkittävä asia, että
se käsiteltiin yrityksen hallituksessa.42
Vesihuollon ensimmäisenä varsinaisena kirjanpitäjänä toiminut Salli Kangas irtisanoutui työstään vuonna 1966. Tehtävää hoiti vuoden verran ammattikoulun taloudenhoitaja oman toimensa ohella, kunnes siihen valittiin
Marja-Liisa Virtanen. Kyseessä oli tuossa vaiheessa vielä osa-aikatyö, sillä
kuluttajia oli vajaat 300. Toimistotilat olivat Virtasten kotona. Toimenkuvaan
kuului kirjanpito, palkanmaksu, laskutus ja ostolaskujen maksatus, eli kaikki
juoksevat talousasiat. Vuonna 1967 kirjanpitäjälle hankittiin kirjoituskone töitä
helpottamaan.43
Laitos on palkkojen osalta noudattanut kunnallisia käytäntöjä ainakin osakeyhtiön ajoista saakka. Alkuun osviittaa saatiin Maalaiskuntien liiton sekä
Suomen Kunnallisliiton suosituksista ja myöhemmin suoraan kunnallisista
virkaehtosopimuksista ja kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden työehtosopimuksista. Niistä haettiin sopiva nimike, ja kunnan jätevesipuolen käynnistyttyä käytettiin Vesihuollon työmiehille samoja palkkoja.44
Kauhajoen keskustaajama oli kasvanut jo jonkin verran 1960-luvun loppupuolella, kuten tästä vuoden 1968 peruskartasta näkyy. Samaan aikaan Vesihuollon verkosto
alkoi tihentyä taajaman sisällä vanhojen kiinteistöjen liittyessä asiakkaiksi ja kokonaan uusien asuinalueiden rakentuessa. Myös keskustaajaman laitamilla alkoi
tapahtua, tosin enemmän seuraavalla vuosikymmenellä. Kuva: Maanmittauslaitos, avoimen tietoaineiston lisenssi – versio 1.0 – 1.5.2012.
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VESI ALKAA KIINNOSTAA YHTEISKUNNALLISESTI
Koko maa oli 1960-luvulla teollisuustuotannon, palveluiden ja koulutusmahdollisuuksien kasvun sekä elintason nousun vauhdissa. Samaan aikaan alkoi

nostaa päätään myös yleinen ympäristötietoisuus, johon liittyivät luonnollisesti vesiasiat. Maataloushallitukseen vuonna 1960 perustetun vesiensuojelu
toimiston myötä käynnistyi vesistöjen viranomaisseuranta. Ensimmäinen
varsinainen vesilaki annettiin vuonna 1961. Lakia täydensi seuraavan vuoden
vesiasetus. Esimerkiksi pohjavesiasiat tulivat vasta tuolloin vesilainsäädännön piiriin. Luotiin myös vesioikeusjärjestelmä. Kuntien vesilautakunnat tulivat pakollisiksi vuonna 1962. 45
Vesilaitosten veden laatua alettiin seurata säännöllisesti 1960-luvun lopulla vuonna 1967 voimaan astuneen terveydenhoitolain sekä siihen liittyneen
asetuksen perusteella. Lain mukaan kunnan terveyslautakunnan oli jatkuvasti valvottava yli 200 hengen kokoisen kuluttajamäärän käyttämää talousvettä. Saman lain nojalla Lääkintöhallitus antoi vuonna 1967 ensimmäiset viralliset laatuvaatimukset talousvedelle. Vesihuollon arkistoissa olikin Vaasan
maanviljelysinsinööripiirin laboratorion analysoimat veden laadun tulokset
joulukuulta 1967. Toisaalta kyseessä voi olla oma kymmenvuotistutkimus,
sillä ensimmäiset analyysit teetettiin vuonna 1947 ja seuraavat lukemat löytyivät vuodelta 1957. 1960-luvun lopulla toiminta haki ilmeisesti uomiaan,
sillä Vesihuolto päätti vuonna 1969 antaa Suunnittelukeskuksen vesilaboratorion tarkastaa vesinäytteet terveydenhoitolain edellyttämällä tavalla. Isolähteen päävesijohdon valmistuttua vuonna 1971 voitiin puolestaan todeta,
että johdosta otettu vesinäyte vastasi terveydenhoitolain vaatimuksia. Systemaattinen veden laadun tarkkailu käynnistyi yhteistyössä kunnan kanssa
viimeistään 1970-luvun alussa. 46
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Vesihallitus perustettiin vuonna 1970, minkä lisäksi maatalousinsinööripiirit ja TVH:n vesiosastojen piiriorganisaatiot yhdistettiin alueellisiksi
vesipiireiksi. Suomessa ryhdyttiin nyt edistämään pohjaveden käyttöä yhdyskuntien vesihuollossa. Vesihallinto teki yhteistyössä kuntien, seutukaavaliittojen ja vesihuoltolaitosten kanssa vesihuollon alueellisia yleissuunnitelmia. Niissä etsittiin vedenhankintaan aina pohjavesivaihtoehto, josta
usein oli seurauksena uusia pohjavesitutkimuksia. 47
Vesihallitus antoi vuonna 1973 vesipiireille tehtäväksi määritellä vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet. Asiaa oli ajanut mm.
maa-alueiden öljyvahinkotoimikunta. Kartoitus koski alueita, joiden pohjavettä ajateltiin tarvittavan yhdyskuntien tai elintarviketeollisuuden
käyttöön vuoteen 2000 mennessä. Alueiden tuli olla antoisuudeltaan yli
250 kuutiometriä vuorokaudessa. Rajaukset perustuivat joko aikaisempiin
pohjavesivarojen inventointituloksiin tai karttapohjaiseen tarkasteluun. Tulokset koottiin koko maata koskevaksi yhteisjulkaisuksi. Esitetyistä alueista hieman alle puolet oli tuossa vaiheessa osittain tai kokonaan pohjaveden oton piirissä ja niiden vesimäärästä käytettiin noin viidennes. Vaasan
vesipiiri arvioi Kauhajoen tärkeiden pohjavesivarojen antoisuudeksi noin
90 000 kuutiometriä vuorokaudessa. Tämä määrä oli lähes puolet Vaasan
vesipiirin kokonaismäärästä.48
Vuosina 1977−1982 tehtiin tutkimuksen toinen vaihe, jonka mittaan työn
ensi vaiheessa laadittua luetteloa tarkennettiin. Pohjavesialueista laadittiin
myös hydrogeologiset kartat sekä muut tiedostot eri käyttötarpeita varten.
Aiempia aineistoja täydennettiin uusilla karttatarkasteluilla ja maastoselvityksillä. Vedentarveselvitykset ja tärkeiden pohjavesialueiden valinta tehtiin vesipiirien vesitoimistojen ja kuntien yhteistyönä. Tärkeiksi katsottiin
pääsääntöisesti sellaiset pohjavesialueet, joilta otettiin pohjavettä yli 200
henkilön vesilaitokseen tai elintarviketeollisuuden käyttöön.49 Myöhemmin pohjavesialueet on luokiteltu vielä vedenhankintaa varten tärkeisiin,
vedenhankintaan soveltuviin ja muihin pohjavesialueisiin. Tästä asiasta ja
Kauhajoen pohjavesialueiden nykyisistä luokista: ks. Reijo Pitkärannan teksti aiemmin tässä kirjassa.
Suomen vesihuollosta ryhdyttiin keräämään valtakunnallisia tilastoja heti
1970-luvun alussa. Lääneittäin, vesipiireittäin ja kunnittain ryhmitellyt tiedot koskivat mm. laitoksiin liittyneen asutuksen määriä, vedenkulutusta, vesijohtoja, viemäreitä, jätevedenpuhdistamoita sekä laitosten investointeja.50
Vesitalous-lehti perustettiin vuonna 1960 seuraamaan ja edistämään Suomen vesitalouden kehittymistä. Perustamisen taustalla oli Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n pohdinta. Maanviljelysinsinöörien vuosikirjan julkaiseminen oli nimittäin loppunut hieman aiemmin ja samaan aikaan oli valmistella
ensimmäinen vesilaki. Julkaisijoiden joukkoon saatiin kaksi muutakin yhdistystä: Maa- ja vesirakennusinsinöörit sekä Vesihuoltoliitto.51 Teknillisen
korkeakoulun maatalouden vesirakennuksen professuuri muutettiin yleisemmäksi vesitalouden professuuriksi vuonna 1967 52. Suomen vesiyhdistys
perustettiin vuonna 1969. Järjestön intresseihin kuuluivat vesien suojeluun ja
käyttöön liittyvät asiat. 53
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KARIJOELLE SAATIIN YKSI
VALTAKUNNALLISISTA POHJAVEDEN
TUTKIMUSASEMISTA
Vuonna 1962 perustettiin 18 pohjavesiasemaa lähinnä
tiemestaripiirien tukikohtiin. Näiden asemien pohjavedenpinnan kuukausikeskiarvot sekä vuotuiset ääriarvot julkaistiin hydrologisissa vuosikirjoissa. Vesihallituksen perustamisen jälkeen ryhdyttiin rakentamaan
koko maan kattavaa pohjavesiasemien verkkoa. Tämä
54 aseman verkko toteutettiin pääosin vuosina 1973–
1981. Paikat olivat mahdollisimman luonnontilaisia ja
edustivat omille seuduilleen tyypillisiä maalajisuhteita
ja maaston muotoja. Yksi tällainen asema tuli Karijoen
Karhunkankaalle (Rajamäen pohjavesiasema). Asemille asennettiin joukko pohjavesiputkia, routaputkia,
maankosteusputkia, sademittari sekä useimmille myös
lysimetrit. Jos alueella oli mahdollisuus pintavalunnan
syntymiseen, rakennettiin kolmiomittapato. Näiden
mittareiden keräämien tietojen ohella pohjavesiasemilta määritetään myös useita kymmeniä veden laatua
kuvaavia tekijöitä. Näin ollen asemien verkosto pystyy
tuottamaan tietoa pohjaveden korkeuden vaihteluista,
laadusta ja muodostumisesta luonnonolosuhteiltaan
erityyppisillä alueilla. Lisäksi seurantatulosten avulla
voidaan arvioida eri tekijöiden vaikutuksia pohjaveden
laatuun ja määrään. Hankkeen toteuttamisesta vastasi
Vesihallituksen hydrologian toimisto ja rakennustöistä
pääosin vesipiirit. Nykyään verkostosta vastaa ympäristöhallinto. Verkostoon on myöhemmin lisätty muutama uusi asema. Lisäksi GTK:n vuodesta 1969 toteuttama valtakunnallinen pohjavesien seuranta on siirretty
ympäristöhallinnolle. 54

VESIHUOLLON
KAPASITEETTIA
LISÄTÄÄN EDELLEEN
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ISOLÄHTEEN JA LUMIKANKAAN
VEDENOTTAMOT KÄYTTÖÖN 1970-LUVULLA
Kauhajoen Vesihuolto lähetti vuonna 1970 Länsi-Suomen vesioikeudelle
lupahakemukset sekä Isolähteen että Rydinlähteen vedenottamoista. Vesioikeus antoi tammikuussa 1971 luvan 3 000 kuutiometrin suuruisen vuorokautisen vesimäärän ottamiseen Isolähteen alueelta. Samalla alkuperäisen vedenottopaikan, Rydinlähteen, määrä nostettiin 1 300 kuutiometriin. Lupien
yhteismäärä oli moninkertainen tuon hetken vedenkulutukseen nähden. 1
Kauhajoella jatkui kaksi trendiä, teollistuminen sekä väestön siirtyminen
syrjäkyliltä keskustaan. Maa- ja metsätalouden osuus ammatissa toimivan
väestön elinkeinoista oli vuosikymmenen alussa 47 % ja vuosikymmenen
puolivälissä enää 39 %. Tuolloin koko maan lukema oli enää 12 %! Suomi
rakensi innolla pitkin 1970-lukua ja sama vauhti oli päällä Kauhajoellakin,
siitä huolimatta että paikkakunta kärsi vielä vuosikymmenen alussa muuttotappiosta, mikä osaltaan selittää nopeaa rakennemuutosta: pois lähti etenkin
maatalousammatissa toiminutta nuorta väkeä. Kauhajoelle jääneet suuriin
ikäluokkiin kuuluvat nuoret parit rakensivat kuitenkin asuntoja ja etenkin
keskustaajamaan. Kirkonkylän väkiluku kasvoi yli kolmanneksella vuosien
1965 ja 1972 välillä. Kirkonkylässä, Aronkylässä, Päntäneellä ja Kainastolla asui
jo kolmasosa väestä. Omakotitalojen rakentamisen ennätysvuosi Kauhajoella oli 1974. Tahti jatkui tämän jälkeenkin, ja vuosikymmenen jälkimmäisellä
puoliskolla koettiin vielä muuttotappion kääntyminen muuttovoitoksi koko
kunnan tasolla. Kun samaan aikaan oli käynnissä jo aiemmin rakennettujen
asuntojen liittyminen Vesihuollon asiakkaiksi sekä verkoston laajentaminen
mm. Kainastolle, Luomankylään, Turjankylään ja Harjankylään, näkyi tämä
kaikki asiakkaiden määrän siirtymisenä aivan uudelle tasolle. Vuodesta 1973
lähtien aina vuosikymmenen loppuun saakka saatiin uusia kuluttajia keskimäärin 170 vuodessa. Huippuvuosi oli 1978, jolloin kuluttajia tuli peräti 219
kappaletta. Vuosikymmenen lopulla kuluttajien yhteismäärä oli 1974 kappaletta, ja näillä oli yhteensä 71 779 liittymispistettä. 2
Osa liittymistä kuului teollisuudelle. Lisäksi teollistuminen oli yksi niistä
tekijöistä, jotka vetivät väkeä haja-asutusalueelta keskustaan. Paluumuut-

tajien osalta teollistuminen oli keskeinen syy: nyt oli mahdollista löytää
työpaikka synnyinseuduilta. Teollistuminen piti sisällään niin uusien tuotantolaitosten perustamista kuin entisten laajentamista. Maan Liha Oy oli
aloittanut myös ulkomaanviennin ja laajensi tuotantolaitostaan jo 1970-luvun
alussa. Se käytti vuosikymmenen lopulla vettä noin 500 kuutiometriä vuorokaudessa. Perunajauhoa tuottava Hämeen Peruna Oy tuli Vesihuollon asiakkaaksi vuonna 1975. Laitos käytti vettä vain lyhyen jauhatussesongin ajan,
mutta sitäkin enemmän. Esimerkiksi vuonna 1977 Hämeen peruna käytti
laitoksen 2,5–3 kuukauden pituisilla toimintakausilla noin 1 000 kuutiometriä vettä vuorokaudessa, keskeytyksettä. Isolähteen pumput kävivät tuolloin
suurimman osan vuorokautta, 16 tuntia. 3
Suuri vedenkäyttäjä oli myös Vaasasta liesi- ja lämmitintehtaan tuotannon Kauhajoelle siirtänyt Oy Strömberg Ab. Asiaan kytkeytyi kokonaisen
teollisuuskylän perustaminen Aronkylään. Kunta vaihtoi suuren maa-alueen
seurakunnan kanssa, kaavoitti sen teollisuuskylää varten ja sitoutui rakentamaan tiet ja viemärit, joista ei peritty yrityksiltä liittymiskustannuksia.
Ensimmäinen teollisuushalli alueelle nousi vuonna 1974 kunnan rakennuttamana. Strömbergin hallien rakentaminen puolestaan käynnistyi jo seuraavana vuonna ja lopullisessa koossaan vuosikymmenen lopulla hallit kattoivat
kutakuinkin neljä hehtaaria ja työllistivät nelisensataa henkeä. 5 Lisäksi Kauhajoen Vesihuolto aloitti veden myynnin Teuvalle vuonna 1975 (tästä lisää
luvun loppupuolella).
Vaikka vesi riitti keskimääräisen vuorokausikulutuksen tahdilla vielä hyvin, oli tilanne kulutushuippujen aikaan toinen. Isolähteen vettä käytettiin
jo vuonna 1975 huippukulutuksen aikaan 2 700 kuutiometriä vuorokaudessa eli lähes koko lupamäärän verran. Isolähteelle rakennettiin kolme uutta
kaivoa, jotka otettiin käyttöön vuonna 1976. Vedenottamon kumpaankin kaivoryhmään, uuteen ja vanhaan, asennettiin muutaman vuoden päästä myös
vesimittarit, jolloin otettua vesimäärää voitiin seurata tarkemmin. 7
Suurempiakin liikkeitä oli jälleen tehtävä vedensaannin turvaamiseksi.
Tavoitteena oli jo vuosikymmenen alussa ollut hankkia uusia lähdealueita
Isolähteen vedenottamon läheisyydestä, sen osoittauduttua niin antoisaksi.
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PERUNAN JAUHANNAN MONET MUTKAT

KUULEMISKOKOUS VETÄÄ ENNÄTYSYLEISÖN

Kauhajoen Kainaston kylässä oli valmistettu teollisesti perunajauhoa jo talvisodan edellä. Tuotanto oli kuitenkin pysähdyksissä pitkän aikaa, kunnes vuonna 1960 saatu hyvä perunasato herätti kyläläiset jälleen pohtimaan perunajauhoasiaa ja
seuraavana vuonna perustettiin Kauhajoen Peruna Oy. Tehdas
aloitti toimintansa vuonna 1962 ja sillä oli valmiudet jopa 15
miljoonan perunakilon käsittelyyn. Ongelmiksi muodostuivat
kuitenkin perunapula, hintakilpailu sekä jätevesien käsittely.
Jätevesien käsittelyä ei ollut järjestetty vielä koko kunnassa ja
perunajauhotehdas toimi vuodesta toiseen lääninhallituksen
poikkeusluvalla. Lopulta tehdas päätettiin vuonna 1974 myydä
alan suurelle toimijalle Hämeen Peruna Oy:lle, jolla oli maakunnassa ennestään laitokset Lappajärvellä, Seinäjoella, Alajärvellä
ja Isossakyrössä. Hämeen Perunan tarkoituksena oli tehostaa
Kauhajoella sekä perunantuotantoa että perunajauhotuotantoa.
Laitos liittyi Kauhajoen Vesihuollon puhtaan veden verkostoon
vuonna 1975. Perunajauhotehtaan lyhytaikainen, mutta suuri
kulutus aiheutti paineita Vesihuollon kapasiteetille. Raisio osti
Hämeen Perunan vuonna 1984, mutta laitoksen toiminta lopetettiin jo vuonna 1986. 4

Kun Lumikankaan vedenottamoa valmisteltiin, oli Möykkykylässä suurta vastustusta. Pelättiin omien kaivojen kuivumista, vaikka Vesihuolto oli luvannut johtaa ilmaiseksi lisävettä niiden talojen kaivoihin, joissa vaikutuksia havaittaisiin. Mikäli taloon halusi paineellisen, juoksevan veden, veloitettiin pumppauskulut. Tämä koski yleensäkin
Lumikankaan vedenottamon vaikutusaluetta. Hieman ulompana perittiin liittymismaksu ja pumppauskulut.
Kauhajoelle saapui vesioikeuden tuomari pitämään kuulemiskokousta aiheen tiimoilta. Kokous pidettiin Vesihuollon omissa tiloissa, sillä ei osattu arvata, että koko kylän väki saapuisi paikalle. Vesihuollon miehet hakivat
nopeasti lisää pullaa naapurissa sijaitsevasta leipomosta. Molemmat toimistohuoneet olivat tupaten täynnä väkeä
ja tilanne oli hieman kaoottinen. Etukäteen ei olisi osannut arvatakaan, että hanke oli näin tunteita nostattava!
Toisessa mittakaavassa vesikysymysten tunteita herättävää luonnetta päästiin näkemään seuraavalla vuosikymmenellä kun Kyrönjokilaakson Vesi Oy valmisteli puolestaan vedenottoa Kauhajoelta.9

UIMAHALLI
NIELEE VEDEN
HETKELLISESTI
Keskustaajaman kasvanut väkimäärä ja modernin yhdyskunnan tarpeet toivat Kauhajoellekin uimahallin vuonna 1970. Uimahallista tuli
luonnollisesti yksi veden suurkuluttajista. Asia
konkretisoitui heti alkuun, kun hallin 700 kuutiometrin allasta ryhdyttiin täyttämään. Täyttäminen tehtiin liian nopeaan tahtiin ja muualla
verkoston alueella koettiin hetkellistä vesipulaa!
Allasta ei voitukaan täyttää heti kokonaan, vaan
operaatio viimeisteltiin vasta vesitilanteen salliessa. Uimahallille sekä muille altaisiin vettä varastoiville kuluttajille onkin myöhemmin annettu
ohje, että säiliöt täytetään aina yöaikaan. 6
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Hämeen Perunan entinen rakennus toukokuussa 2015. Kuva: Jussi Kleemola.

Vuonna 1977 ostettiin Jaakko Rinta-Möykyltä uusi vedenottamoalue Möykkykylästä, melko läheltä Isolähteen ottamoa. Alueen rakentamiseen ryhdyttiin hyvin systemaattisin ottein ja pyydettiin tarjouksia kokonaisurakasta,
joka sisälsi suunnitelmat kaivojen sijoittamisesta, maaperätutkimuksista,
johtolinjasta sekä erilaisten asiakirjojen laadinnasta. Nämä vaiheet sai tehtäväkseen Suunnittelukeskus Oy. Seuraavan vuoden aikana alueelle rakennettiin kuusi siiviläputkikaivoa. Rahoitus järjestyi jälleen useasta pankista tai
vakuutusyhtiöstä otettuina lainoina, joista osa oli korkotukilainaa. Kaivojen
tekoon liittyy sivujuonne: urakoitsija meni työn mittaan konkurssiin ja Kauhajoen Vesihuolto järjesti urakoitsijan entisille työntekijöille rahoituksen
oman yrityksen (Käyttövesi Oy) käynnistämiseen – muutoin työ olisi jäänyt
kesken. Länsi-Suomen vesioikeus myönsi vuonna 1978 luvan pohjaveden ottamiseen 2 000 kuutiometrin vuorokautiseen määrään ja alueelle rakennettiin
tarvittavat pumppaamorakennukset ja laitteet. Vedenottamo on Vesihuollossa
nimetty Lumikankaaksi sijaintipaikkansa mukaisesti. 8

MONENLAISTA SUUNNITTELUA
Pitkin 1960- ja 1970-lukuja oli suunnitelmissa vesitornin rakentaminen Kalmarinmäkeen. Vuonna 1976 tehtiin tutustumismatka Kauhavan ja Jyväskylän
vesitorneihin. Vesihuolto tilasi Suunnittelukeskus Oy:ltä Kauhajoen keskustaajamalle ja sen lähialueille vesilaitoksen yleissuunnitelman, eräänä
päämotiivina saada tukea vesitornin korkotukilainahakemukseen. Suunnittelukeskus laati yleissuunnitelman karttojen, Kauhajoen keskustan yleiskaavatietojen, Vesihuollon antamien tietojen sekä tilastotietojen pohjalta. Siinä
esitettiin muutama vaihtoehto laitoksen toiminnan varmentamiseksi erilaisten vesisäiliöratkaisujen (ml. vesitorni) avulla. Suunnitelma valmistui vuonna 1977 ja sen mitoitukset perustuivat vuosiin 1985 ja 2000 saakka ulottuviin

Rikkoutunutta pumppua vaihdetaan Lumikankaalla 1980-luvun puolivälissä urakoitsija Heikki Hakolan kaivinkoneella.
Kuvassa asentajat Unto Roju, Seppo Nikko ja Onni Nurmela, Hakola näkyy osittain Rojun takana. Kuva: Kari Glasberg.

suihkuja, kylpyammeita, vesivessoja. Toisaalta alkoi vaikuttaa tekijöitä, jotka
käänsivät veden kulutuksen huomattavaan laskuun koko valtakunnan tasolla. Vesilaitokset tehostivat vuotovesien hallintaa ja vesimäärien mittaustekniikkaa. Myös jätevesimaksulain voimaantulolla vuonna 1974 oli vaikutusta
(tästä lisää myöhemmin). Teollisuuslaitokset ryhtyivät vähitellen vähentämään omaa kulutustaan mm. kierrätysjärjestelmien avulla. Esimerkiksi vuosien 1978 ja 1979 välillä Kauhajoen Vesihuollon piirissä olleen teollisuuden
vedenkäyttö laski peräti 11,5 %. Tähän lienee kuitenkin ollut osasyynä tuohon aikaan vallinnut toisen öljykriisin aiheuttama taantuma. 11
Veden ominaiskulutus Suomessa kävi suurimmillaan vuonna 1972, jolloin
se oli 335 litraa asukasta kohti vuorokaudessa. Kauhajoella ominaiskulutus
oli koko maan keskiarvoa matalammalla tasolla, noin 200 litraa vuorokau-

ennusteisiin väestön, maatalouden ja teollisuuden kehittymisestä. Vaikka
vesitorni eteni aina rahoituspohdintoihin saakka, ei sitä kuitenkaan koskaan
rakennettu, vaan Harrinmäen ylävesisäiliö sekä paineenkorotusasemat ovat
riittäneet vesihuollon järjestämiseen Kauhajoella. Kalmarinmäki-vaihtoehdossa vesitornin korkeus olisi ollut riittävä, mutta putkikapasiteetti olisi joka
tapauksessa tuottanut ongelmia etenkin Kainaston suunnalla – huippukulutustilanteissa paine olisi hävinnyt liian pieniin putkiin. 10
Historiikkia kirjoitettaessa ollaan huomattavasti helpommassa jamassa
kuin kehitysennusteita laadittaessa. Nyt voidaan todeta, että Kauhajoella vaikutti tässä vaiheessa useita trendejä, jotka vetivät vedenkulutusta eri
suuntiin. Vesihuollon kuluttajien määrä kasvoi jatkuvasti ja osa kuluttajista otti 1970-luvulla ensimmäistä kertaa käyttöön ajanmukaista tekniikkaa:

HARRINMÄEN
YLÄVESISÄILIÖ

+ 154 m

dessa. Veden ominaiskulutuksella tarkoitetaan vesilaitoksen vuorokaudessa
verkostoon pumppaamaa talousvesimäärää jaettuna verkostoon liittyneellä
asutuksella. Ominaiskulutuksen voidaan laskea muodostuvan mm. kotitalouksista, teollisuudesta, maataloudesta, julkisista palveluista, palonsammutusvedestä, mittaamattomasta vedenkäytöstä ja vuotovedestä. Kauhajoella
ominaiskulutus oli koko maata koskevista luvuista poiketen matkalla ylöspäin. Talojen modernisointi tapahtui myöhemmin ja vettä käyttävät teollisuuslaitokset vaikuttivat keskiarvoon enemmän kuin suurilla paikkakunnilla. Tavallaan keskiarvolukemia otettiin vasta kiinni. 12
Monimutkaiseksi mennyt toimintaympäristö sai aikaan sen, että Vesihuolto päätti vuonna 1979 tilata ulkopuolisilta asiantuntijoilta vielä investointisuunnitelman, kohta yllä esitellyn yleissuunnitelman perään. Päätavoitteena oli edelleen riittävän vedensaannin turvaaminen, mutta samalla
oli tarkoitus ottaa huomioon taloudelliset rajoitteet ja mahdollisuudet, verotuskysymykset sekä muovituotteiden hintojen vaihtelu. Tilausvaiheessa
työ kuitenkin supistui erilaisten ylävesisäiliöratkaisujen vertailuksi (mukaan
lukien edelleen vesitorni). Työ tilattiin Suunnittelukeskus Oy:ltä ja se valmistui vuonna 1980. 13
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Kun Rumalähde eli Isolähde oli saatu käyttöön ja Harrinmäen ylävesisäiliö rakennettua, olivat kunnan vedenoton suuret linjat valmiit. Myöhemmin mukaan on tullut vielä Lumikankaan vedenottamo sekä toinen 315 mm putki siirtämään vettä sieltä Harrinmäelle. Kari Glasbergin vuoden 1985 tilannetta esittävästä kuvasta grafiikaksi muokannut Anne Haapanen.
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Uusien rakennusten sekä kokonaan uusien alueiden liittäminen verkostoon
piti Vesihuollon henkilöstön kiireisenä verkoston rakentamisen, ylläpidon,
pumppaamoiden hoitamisen sekä konttoritöiden parissa. Kuten edellä on
kerrottu, olivat linjoja rakentaneet ja korjausasennuksia tehneet miehet olleet tilapäisissä työsuhteissa. Osa heistä vakinaistettiin vuonna 1970. Työmäärän lisääntymisen ohella vakinaistamisen teki mahdolliseksi tekniikoiden kehittyminen: nyt pystyttiin kaivamaan talviaikaankin. Vuonna 1970
siirryttiin lainsäädännön vaatimusten mukaisesti myös viisipäiväiseen työviikkoon. Laitoksen henkilökunnan määrä nousi suurimmilleen 1970-luvun
lopulla, jolloin työmääräkin oli huipussaan. Tuolloin uutta linjaa rakennettiin keskimäärin 14 kilometriä vuodessa, ennätysvuonna 1979 peräti 19, jolloin kokonaispituus oli jo yli 300 kilometriä. Tänä ja muutamana seuraavana
vuonna vakinaista henkilöstöä oli palkkalistoilla yhdeksän. 15
Laitoksen kapasiteetin kasvu pakotti moniin konkreettisiin muutoksiin
myös toimintatavoissa. Omaa toimitaloa alettiin suunnitella Kirkonkylän
paineenkorotuslaitoksen tontille vuonna 1974 ja rakennustyöt tehtiin pääasiassa vuonna 1977. Talossa oli tilaa yli 400 neliötä ja se käsitti varaston,
toimiston, sosiaalitilat ja autotallin. Rakennus rahoitettiin Vesihuollon omista varoista. Asennustöitä helpottamaan hankittiin samana vuonna Vesihuollon ensimmäinen oma auto. Automaattinen puhelinvastaaja oli hankittu jo
1970-luvun alussa. Tuolloin vastaajan saaminen edellytti vielä puhelinpiirin
hyväksyntää! 16
Toimitusjohtaja Veikko Nikko oli tehnyt liittymissopimukset kotikäynneillä. Nyt asiakkaille ryhdyttiin lähettämään postitse valmiiseen pohjaan
laadittu sopimusehdotus, jossa hinta muodostui vessojen, suihkujen sekä ta-

ÖLJYKRIISIT ISKEVÄT
MUOVIPUTKIEN HINTAAN
Öljynkäyttöön tottunut maailma koki kaksi
öljykriisiä 1970-luvulla. Nämä kriisit toivat
mukanaan taantumia, jotka eivät Kauhajoen
Vesihuollon senhetkisessä tilanteessa vaikuttaneet, sillä rakentamista oli enemmän
kuin tarpeeksi. Sen sijaan yhtiön keskeisimpään materiaaliin, muoviputkeen, kriisit
iskivät öljyn hinnan kautta. Ensimmäinen
kriisi opetti varovaisuuteen: putkia tilattaessa oli pohdittava, kannattaisiko niitä tulevan
lisähinnannousun varalta ostaa vielä varastoonkin. Esimerkiksi keväällä 1979 arvioitiin
muovituotteiden hintojen nousevan 40 % vielä saman vuoden aikana.14
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Vesihuollon oma päärakennus Tiklaksentiellä on lähes valmis joulukuussa 1977.
Kuva: Martti Anttila.

Tehtävien lisäännyttyä huomattavasti hankittiin Vesihuollolle ensimmäinen oma auto vuonna 1977. Tämä oli saman vuoden mallia oleva Toyota Land Cruiser. Ostopäätöksen
sisältävässä pöytäkirjassa autoa luonnehdittiin ”miehistönkuljetusautoksi”. Traktori Vesihuollolla oli ollut vuodesta 1970 lähtien ja se oli tämän kuvan ajankohtaan mennessä päivitettykin jo pariin otteeseen. Kuvassa 1980-luvun alussa Toyotan edessä vasemmalta lukien asentaja Unto Roju, toimitusjohtaja Veikko Nikko sekä asentajat Onni Nurmela, Seppo
Nikko ja Mauno Pulakka. Kuva: Kari Glasberg.
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lon neliöiden määrän perusteella. Tätä virtaviivaistettiin myöhemmin vielä siten, että päästiin vessojen laskennasta eroon ja liittymishinta määräytyi
neliöiden perusteella. Tässä vaiheessa oli luotava systeemi, jolla vanhan ja
uuden mallin mukaan hinnoitellut asunnot saatiin samaan linjaan. Lisäksi
tehtiin laskutuspohja asennustyössä käytetyille osille. Veden omakustannus
hinnasta teetettiin vuonna 1974 laskelma Vesi-Hydro Oy:n Seinäjoen toimistolla ja sitä käytettiin pohjana tulevissa neuvotteluissa. Vielä laskutuksiin
liittyen päätettiin siirtyä lukemaan mittarit vain keväällä ja laskuttaa syksyisin arvion perusteella. Suurkuluttajia tämä muutos ei koskenut. 17
Oman toimitalon valmistuttua Vesihuollon hallituksen kokoukset voitiin
pitää siellä. Uudesta toimitalosta sai työhuoneen myös Marja-Liisa Virtanen, joka siihen saakka oli hoitanut kirjanpitäjän tehtävät kotoaan käsin.
Samalla tämä aiemmin sivutoiminen tehtävä muutettiin täysiaikaiseksi kirjanpitäjä-toimistonhoitajan tehtäväksi. Työtä oli tosin jo jonkin aikaa ollut
vähintään yhden täysiaikaisen tekijän verran ja vuonna 1979 olikin palkattava
vielä toimistoapulainen. 18
Kun kuluttajia alkoi olla yli tuhannen luokkaa, kävi kasvaneen laskutusmäärän hoitaminen pitkien listojen ja kalkeeripaperien kanssa työlääksi.
Hieman helpotusta laskutusosoitteiden kirjoittamiseen sai lainaamalla kunnalta lapsilisien lähettämisessä käytetyn koneen. Koneeseen asetettiin metallinen osoitelaatta, ja kunkin asiakkaan tiedot siirtyivät paperille yhdellä
polkaisulla. Vesihuolto teetätti asiakkaistaan omat osoitelaatat. Kovin kätevä
ei tämäkään ratkaisu ollut. Lopulta Marja-Liisa Virtanen keksi, että laskutuksen voisi teettää Postipankin pääkonttorilla Helsingissä. Postipankilla oli
ollut käytössään tietokoneet 1950-luvun lopulta lähtien ja tuossa vaiheessa
oli mahdollista ottaa ulkopuolistenkin yritysten tietokoneajoja hoidettavaksi. Postipankin palvelu otettiin käyttöön vuonna 1977. Kuluttajien mittarilukemat koodattiin erityisille lomakkeille, jotka lähetettiin Helsinkiin. 19
Toimistotöiden sujumista avitettiin myös monistuskoneella sekä myöhemmin kirjoituskoneella, jossa oli pieni muisti. Sinne pystyi tallettamaan
esimerkiksi esityslistan pohjan, ja päätöksiä kirjoitettaessa ottamaan pohjan
käyttöön. 20
Yhtiöjärjestys uudistettiin Vesihuoltoliiton mallin pohjalta vuonna 1980
samana vuonna voimaan astuneen uuden osakeyhtiölain vaatimusten vuoksi. Pääperiaatteet lunastuslausekkeineen sekä äänileikkureineen kuitenkin
säilyivät. Uuteen yhtiöjärjestykseen Kauhajoen Vesihuolto Oy:n tarkoitus
kirjattiin seuraavalla tavalla: Yhtiön tarkoituksena on toimia yleishyödyllisellä pohjalla, voittoa jakamatta, siten, että vesilaitos lisää toiminta-alueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia ja elvyttää sen tuotannollista toimintaa. 21
Putkiverkoston kartoitus oli yhtiössä ollut hieman retuperällä. Verkoston
koko ajan laajentuessa ja laitoksen toimintavuosien karttuessa oli tähänkin
asiaan tartuttava, sillä enää ei voitu luottaa satunnaiseen tai muistinvaraiseen
tietoon putkien ja sulkijoiden sijainneista. Vuonna 1973 oli päätetty piirrättää
koko vesijohtoverkosto karttalehdille. Asia eteni kuitenkin verkkaan ja vasta
vuonna 1976 annettiin kartoitustyö eräälle yksityiselle suunnittelutoimistolle. Kun kartat olivat pari vuotta myöhemmin valmiit, tarvittiin vielä venttiilien mittausta, sekä tietenkin karttojen ylläpitoa kun verkosto laajenisi. Vent65

Kartoitustyön keskeisin tehtävä oli venttiilikorttien piirtäminen. Lisäksi laadittiin verkostosta karttapohjat vanhojen tilalle ja niitä täydentämään. Kuva: Anne Haapanen.

tiilien kartoituksesta pyydettiin ensin tarjouksia, mutta lopulta päätettiin,
että oli viisainta ottaa palvelukseen henkilö, jolla olisi saniteettialan koulutus, ja joka voisi toimia myös työnjohtajana sekä hoitaa toimitusjohtajan
tehtäviä tämän lomien ajan. Laitokseen perustettiinkin työnjohtaja-kartoittajan toimi vuonna 1979. Tehtävää hoitamaan valittiin ensin teknikko Olavi
Rantamäki, mutta hänen lähdettyään toisaalle tuli vuonna 1981 kartoituksia
tekemään Seinäjoen teknillisen koulun kunnallistekniikkalinjan käynyt rakennusmestari Kari Glasberg. Kartoittaminen toteutettiin maastossa kahden
hengen työryhmän voimin. Ryhmä mittasi sulkijan paikan suorassa kulmassa talon seinään nähden, ja piirsi paikan kortille, jolloin se oli myöhemmin
mahdollista löytää mittojen avulla. Mittaukset merkittiin myös karttalehdille. Tätä toimintaa on jatkettu aina nykypäiviin saakka. Myös viemärilaitoksen puolella on kartoitettu verkostoja. Laitosten yhdistyessä vuonna 2012
kartoitustehtävätkin yhdistettiin ja molempien laitosten verkostojen sijainnit on tarkoitus siirtää samaan digitaaliseen muotoon. 22
Valtion kireän budjetin vuoksi oli vuonna 1968 laadittu uusi laki vesihuoltotöiden rahoittamiseen. Se antoi Postisäästöpankille yksinoikeuden myöntää valtion korkotukilainoja vesihuoltohankkeille. Vuonna 1977 annettiin
korkotukilainojen myöntämismahdollisuus kaikille pankeille. Korkotukilainaa voitiin myöntää korkeintaan 75 % hankkeen kustannuksista. Vesihuoltoon saatavat avustukset olivat tuohon aikaan kuitenkin tiukassa ja koska
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Postisäästöpankki ei enää ollut velvoitettu antamaan lainaa, muuttui lainojen saanti hankalammaksi ja kalliimmaksi. 23
Näistä ongelmista huolimatta korkotukilainoja käytettiin tehokkaasti Kauhajoen Vesihuollon runkolinjojen rakennustyössä. Lainoihin liittyi
runsas paperisota ja aikataulut olivat hyvin tarkat, mutta vastapainona korko oli edullinen ja maksuajat pitkät. Esimerkiksi vuonna 1968 otettu Postisäästöpankin laina saatiin kolmen prosentin korolla ja 24 vuoden takaisinmaksuajalla. Kuten edellä on jo pariin otteeseen mainittu, lainoihin saatiin
Kauhajoen kunnan takaus. Rakentamisen rahoitukseen on käytetty myös
työeläkemaksujen takaisinlainausta vakuutusyhtiöltä. Lisäksi hyödynnettiin
kiinteistöön sidottuja hallintavelkakirjoja. Yksi rahoituksen muoto olivat
putkien toimittajalta saadut luotot: putket voitiin monesti ostaa edellisen
vuoden puolella ja maksaa vasta vesimaksujen kannon jälkeen. 24

VERKOSTO ULOTETAAN KAINASTOLLE,
TEUVA ALKAA OSTAA LISÄVETTÄ
Kainasto ja läheiset kylät liitettiin Kauhajoen Vesihuolto Oy:n verkostoon
1970-luvun alussa. Kainastolle valmistui rakennuskaavakin samoihin aikoihin. Alueella riitti kiinnostusta hyvälaatuiseen talousveteen, jota myös teollisuuslaitokset voisivat hyödyntää. Koemerkintään osallistui 210 taloutta.

Kauhajoen Vesihuolto Oy liittyi vuoden 1979 alusta lukien Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin jäseneksi. Samana vuonna Vesihuollon hallinnossa vähintään kymmenen vuotta
toimineet henkilöt päätettiin palkita Kauppakamarin ansiomerkeillä. Tarkastelu ulotettiin osuuskunnan aikaan. Lisäksi muistettiin työntekijöitä. Kuvassa vasemmalta toimitusjohtaja Veikko Nikko, asentajat Unto Roju, Arvo Mäkiluoma ja Onni Nurmela, raanun edessä hallituksen tai johtokunnan jäseninä toimineet Yrjö Krootila, Pentti Rinta-Pukkila,
Antti Mäkinen, Arvi Rinne-Laturi ja Paavo Rauska, raanun ulkopuolella rahastonhoitajana toiminut Severi Kallio-Könnö, johtokunnan jäsenenä toimineen Antti Alakankaan
rouva sekä viimeisenä hallituksen puheenjohtaja Arvi E. Sammallahti. Palkituista hallitusjäsenistä puuttuvat kuvasta Mauri Perälä, Martti Pohtola, Pentti Rinne ja Svante
Keski-Heikkilä.
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Kainaston suuntaan vedetyn pääjohdon putkikoko oli 200 mm. Peipon mutkaan saakka ehdittiin vuonna 1973 ja sen jälkeen rakennettiin jakeluverkko
alueen taloille. Johdon vetäminen jatkui kohti Kainastoa – Luomakyläänkin
tehtiin haara. Kun rakentaminen samaan aikaan eteni myös muilla rintamilla, laskettiin kolmessa vuodessa maahan lähes 50 kilometriä uutta vesijohtoa.
Esimerkiksi syksyllä 1972 tilattiin 39 kilometriä erikokoisia putkia ja vuoden
päästä jälleen 24 kilometriä! Osaan hankkeen kustannuksista saatiin korkotukilainaa. Työvoimaa saatiin ”kortistosta”. 25
Teuvalla ensimmäinen puinen vesijohto oli rakennettu jo 1860-luvulla.
Sen pituus oli toki vain muutama kymmenen metriä, mutta jälkipolvia on
hämmästyttänyt, miten puuputken poraaminen oli tuohon aikaan onnistunut. 1960-luvun lopulla Teuvalla oli useita vesiyhtymiä ja vuonna 1968 kunnan asukkaista jo 90 % oli liittyneenä vesijohtoon. Keskustaajamaan vesi tuli
useasta paikasta. Keskustaajama oli kuitenkin kasvanut nopeasti kuten Kauhajoellakin, ja sen uudet omakotitaloalueet vaativat vettä, jonka toimittaminen oli työlästä. Normaalikulutus kunnan verkostossa oli 150 kuutiometriä
vuorokaudessa, eikä kapasiteetti aivan riittänyt edes tähän. Sateettomina
kausina ja suuremman kulutuksen aikaan jouduttiinkin ongelmiin. Vaikea tilanne pakotti kunnan aloittamaan kulutusmittarien asentamisen sekä uusien
lähteiden käyttöönottamisen. 26
Viiden uuden kaivon kytkeminen verkostoon vuonna 1968 ei pelastanut
tilannetta, vaan vesi tuppasi loppumaan varsinkin lauantaisin ihmisten saunoessa. Jotkut asensivat taloihinsa peräti omia vesisäiliötä varmistaakseen
henkilökohtaisen vedensaantinsa! Muutaman vuoden takainen vesivarojen
tutkimus oli nähnyt joitakin mahdollisuuksia, kuten vedenpuhdistamon rakentamisen. Kallis investointi olisi varmistanut vedensaannin. Varsinaisia
lähteitä ei kunnan alueella juurikaan ollut. Horonkylässä oli kyllä erinomaiset pohjavesivarat, mutta sieltä oli keskustaajamaan matkaa. Kunta oli saanut
myös vedenmyyntitarjouksia muutamilta pieniltä vesiyhtiöiltä. Vesitorniakin
oli kaavailtu. Sen avulla vesi olisi saatu johdettua kauemmas, mutta perusongelma säilyi: mistä vesi? Koepumppauksia tehtiin mm. Pappilankankaalla,
jossa oli kuitenkin jo olemassa perälänkyläläisten oma vedenottamo. 27
Muutama Teuvan kunnan edustaja kävi jo syksyllä 1969 tiedustelemassa
mahdollisuutta saada Kirkonkylään vettä Kauhajoen Vesihuollolta. Loppuvuodesta Teuvan kunnanhallitus tiedusteli Vesihuollolta erisuuruisten
vesimäärien kuutiometrihintoja kuntien rajalle tuotuna. Vesihuollossa tehtiin kustannusarvioita, mutta samalla pohdittiin kapasiteetin riittävyyttä
(Isolähteen pääjohtoa ei ollut vielä rakennettu) ja sitä, että kaikille omillekaan alueille ei vielä ollut viety vesijohtoa. Uudelleen asiaan palattiin
kohta 1970-luvun alussa, Vesihuollon ulottaessa muutenkin verkostoaan
Kainastolle. Teuvalaisten kanssa neuvoteltiin vuonna 1972 sopimus, jonka
perusteella he saivat ostaa Kauhajoelta vettä enintään 750 kuutiometriä
vuorokaudessa. Hinta oli samaa luokkaa kuin paikallisille suurkuluttajille. Tämän suuren asiakkaan liittyminen hankkeeseen aiheutti Vesihuollon Kainastolle rakentaman linjan putkikoon kasvattamisen alkuperäisistä
suunnitelmista 200 mm:n kokoon. Teuvan kunta osallistui Kainaston pääjohdon kustannuksiin sekä rakennutti 15,5 kilometrin pituisen johdon Kai68

naston ja Teuvan kirkonkylän välille. Lisäksi Teuva rakennutti Kainastolle
vesisäiliön ja pumppaamon. Veden johtaminen Kauhajoelta alkoi keväällä
1975. Putkiston koon arveltiin tuossa vaiheessa riittävän vedentarpeeseen
neljännesvuosisadan ajan. 28
Kauhajoen Vesihuolto ei ollut ainoa Kauhajoen kunnan alueella toimiva vesilaitos, vaan moneen haja-asutusalueen kylistä oli perustettu omia
vesiyhtymiä tai osuuskuntia, varsinkin 1960-luvulla. Uusia vesiyhtymiä oli
edelleen syntymässä. Toisaalta Kauhajoen Vesihuollon kapasiteetin kasvattaminen alkoi herättää kiinnostusta pienemmissä vesiyhtymissä. Ensimmäisinä askelina harjankyläläisten omistama Kalavehenpuolen vesiosuuskunta otti vuonna 1973 yhteyttä Vesihuoltoon lisäveden hankinnan tiimoilta.
Osuuskunta rakensi samana vuonna yli kilometrin pituisen yhdysputken
Kauhajoen Vesihuollon linjastosta omalle vedenottamolleen ja Vesihuolto
ryhtyi toimittamaan vettä heti. 29
Vesihuollon runkolinja eteni vähitellen kohti Harjankylää Kalavehenpuolen yhdyslinjaan nähden lännessä. Tämän linjan suunnitteluvaiheessa
oli myös Kurikan Lohiluoma halukas ostamaan vettä Kauhajoelta. Kurikan
kauppalalla oli kiinnostusta ostaa hyvää lisävettä jaettavaksi laajemmallekin
alueelle. Ehdotettiin, että Vesihuolto toisi putken kunnanrajalle ja kurikkalaiset jatkaisivat siitä eteenpäin. Rajalla olisi mittari raksuttanut laskutettavaa vettä, kuten Teuvankin tapauksessa. Kauhajoen Vesihuollossa kuitenkin
epäröitiin tuossa vaiheessa suurta lisätyön määrää, eikä yhteinen neuvottelukokous kurikkalaisten kanssa vuonna 1976 tuottanut tulosta. Lohiluomalaiset eli Kurikan Asemanmaan Vesiosuuskunta kuitenkin vetensä saivat,
rakennettuaan yhdysjohdon sekä mittarikaivon vesimittareineen. Kyrönjokilaakson vesisota olisi varmaankin saanut aivan toisen muodon, jos tässä vaiheessa olisi ollut uskallusta lähteä myymään vettä myös Kurikan suuntaan. 30
Vesisodasta kerrotaan myöhemmin tässä kirjassa.
Vuonna 1975 vietiin vielä Hangaskylään runkolinja 31. Tämä jäi runkolinjan
viimeiseksi suuremmaksi haja-asutusalueeksi, jonka Kauhajoen Vesihuolto
on vesittänyt. Myöhemmin on toteutettu muutama pienempi ”kylä” lähempänä sekä erillisinä satelliitteina Lamminmaa ja Nummijärvi. Muut kaukaisemmat alueet ovat tulleet vesiyhtymien liittymisten kautta 1980-luvun
puolivälistä alkaen.

KAUHAJOEN VESIHUOLLOSTA YLEINEN VESILAITOS –
KUNTAAN MYÖS JÄTEVEDENPUHDISTAMO
Vuonna 1977 astui voimaan laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista. Lain pohjalta laadittiin yleiset määräykset yleiseen vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä. Kauhajoen Vesihuolto alkoi vuonna 1978 valmistella yleiseksi vesilaitokseksi hakeutumista ja Kauhajoen kunnanvaltuusto
hyväksyi sen tällaiseksi laitokseksi vuonna 1979. Kunta määritteli laitokselle
vielä toiminta-alueen tuolloisen tilanteen mukaisesti. Yleisen vesilaitoksen
määräykset Kauhajoen Vesihuolto otti käyttöön lopullisessa muodossaan
vuonna 1983. Nämä sekä vesilaitoksen että kuluttajan velvollisuudet ja vastuut
sisältävät määräykset ovat olleet yhtiön vesilaitostoiminnan johtosäännöstö.

Kainastolle rakennettiin pääjohtoa syksyllä 1972.
Toimitusjohtaja Veikko Nikko näyttää putken
suuntaa. Kuva: Martti Anttila.
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Yleiseksi vesilaitokseksi siirtymisellä oli monia vaikutuksia toimintaan, yhtenä tärkeänä esimerkkinä mainittakoon suhtautuminen verkoston laajentamiseen. Mikäli alue kuului Kauhajoen Vesihuollolle määriteltyyn toiminta-alueeseen, tuotiin sinne vesijohto nyt tarpeen mukaan, eikä enää odotettu
linjaan välittömästi liittyvien kuluttajien kattavan sen kustannuksia. 32
Lain nimessä oli myös viemärilaitos. Tämäkin puoli oli ollut yhteiskunnan aktiivisten toimien kohteena vuoden 1961 vesilaista lähtien. Jätevedet oli
Kauhajoella hoidettu perinteiseen suomalaiseen tapaan laskemalla ne jokeen.
Kunnan teollistuminen ja keskustaajaman väkimäärän kasvu oli lisännyt
painetta myös jätevesien puhdistuksen hoitamiseen. Jätevesien johtaminen
Kauhajokeen aiheutti selkeästi vesilain tarkoittamaa vesistön pilaantumista,
mihin tarvittiin vesioikeuden lupa. Kuntaan alettiinkin 1960-luvulla suunnitella jätevedenpuhdistamoa. Ensin jätevesiongelmaa ratkottiin kuitenkin
viemäriverkoston uudistuksella, jonka myötä vedet voitiin johtaa jokeen
kauempana keskustasta, alueelle jolla asutusta oli vähemmän. Suunnitelman
Kirkonkylän ja Aronkylän viemäriohjelmaksi laati DI Ole Suupohja (tästä
on mainittu Aronkylän vesittämisen yhteydessä). Verkostoa rakennettiin
monen vuoden mittaan, kunnan budjetin antaessa myöten aina muutaman
kilometrin kerrallaan. Keväällä 1971 urakan kerrottiin työllistävän 15 miestä.
Tuon vuoden lopussa viemäriverkostolla oli mittaa parikymmentä kilomet-

riä ja siihen oli liittynyt valtaosa keskustan kiinteistöistä, yhteensä 4 300 asukasta. Pakolliseksi liittyminen tuli vasta puhdistamon valmistuttua. 33
Yksi jätevesien puhdistusta ajanut tekijä oli vuonna 1974 voimaan astunut
jätevesimaksulaki. Sen mukaan kunta sai nyt periä jätevesistä maksua. Koko
maan tasolla vesimaksut nousivat yli kaksinkertaisiksi, kun puhtaan veden
lisäksi voitiin laskuttaa jätevesistä niillä alueilla, joilla sen keruusta ja käsittelystä oli huolehdittu. Kauhajoella jätevesimaksut otettiin käyttöön vuonna 1974. Ne sidottiin Kauhajoen Vesihuolto Oy:n puhtaan veden mittarilukemiin; oli oletettavaa, että sama määrä vettä päätyisi viemäriin kuin mitä
sitä oli verkostosta otettu. Myös jätevesilaskutus päätyi Vesihuollolle siinä
vaiheessa kun Vesihuolto otti Postipankin tietokoneajot käyttöön. Jäteveden
osuus tilitettiin sitten kunnalle ja Vesihuolto peri laskutustyön kustannukset.
Jäteveden maksu oli alkuun 82 penniä, kun puhtaan veden maksu samaan aikaan oli 80 penniä. Puhdistamon käyttöönoton jälkeen jätevesimaksu nousi
1,95 markkaan.34 Lähikunnista Honkajoella jätevesilainsäädäntö muuten sai
aikaan paikallisen vesihuollon kunnallistamisen vuonna 1974 35.
Kauhajoen jätevedenpuhdistamon sijaintia oli suunniteltu pitkään ja se oli
vaikuttanut mm. Maan Lihan sijoittumiseen Aronkylään. Välillä puhdistamo
oli tulossa Kainastolle, jossa sijaitsi yksi suurista jäteveden tuottajista, perunajauhotehdas. Lopullinen valinta oli kuitenkin Aronkylä ja asukasjäte-

vesien ohella puhdistamolle kaavailtiin ainakin Maan Lihan ja Kauhajoen
Osuusmeijerin vesien käsittelyä (meijeri joutui lopettamaan sikalansa vuonna 1972 juuri jätevesiongelman vuoksi). Puhdistamolle saatiin vuonna 1973
ostettua Aronkylän pohjoisosasta tontti muutamien vaiheiden jälkeen. Kaikki alueen asukkaat eivät olisi puhdistamoa huolineet ja ensimmäinen tontinmyyjäkin vetäytyi kaupasta. Etenkin hajuhaitat epäilyttivät ja puhdistamon
katsottiin tulevan liian lähelle asutusta. Puhdistamoa suositeltiin leikkimielisesti myös Kurikan puolelle, mikä liittyi naapurikuntien vedenhankinnan
kiemuroihin. Puhdistamo valmistui vuonna 1975, juuri sopivaan aikaan, sillä
Vesihallitus antoi tuossa vaiheessa jo ukaaseja kunnille: jätevesilaitokset oli
saatava valmiiksi viidessä vuodessa. Laitos oli mitoitettu puhdistamaan 2 650
kuutiometriä vettä vuorokaudessa, josta teollisuuden osuus oli noin 650 kuutiometriä. Teollisuuden vesien myötä puhdistamolle laskettava ns. asukasvastineluku oli 11 000 eli yli kaksinkertainen liittyneiden asukkaiden määrään
nähden. Perunajauhotehdas ratkaisi jätevesiongelmansa perustamalla Vesihallituksen luvalla läheiselle suolle allaspuhdistamon. 36
Jätevesien käsittelylle asetetut vaatimukset ovat vuosien mittaan edelleen
kiristyneet. Niitä ei tarkemmin seurata tässä Kauhajoen Vesihuollon puhtaan veden puolen historiikissa. Viemärilaitokseen palataan seuraavan kerran 2000-luvulla, laitosten yhdistymisen yhteydessä.

POHJAVESITUTKIMUSTEN KULKU

Kainastolle menevää 200 mm:n putkea hitsataan Keppo Oy:n laitteella.
Hitsaustyön tuoksinassa ovat putkifirman asentajat. Taustalla näkyy
Kauhajoen kirkko. Valokuva on kuvattu Kauhajoen Vesihuollon seinällä
olevasta valokuvataulusta, jonka Vesihuolto on saanut KWH Pipe Oy:ltä
50-vuotisen taipaleensa muistoksi. Keppo Oy:stä tuli vuonna 1984 tapahtuneen fuusion jälkeen osa KWH:ta, jossa jälkimmäiset kirjaimet ovat
Wiik & Höglund Ab:n peruja.
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Vaasan vesipiirin vesitoimisto aloitti pohjavesikartoitukset ja -tutkimukset Etelä-Pohjanmaan alueella 1970-luvun alkupuolella. Tätä aiemmin pohjavesitutkimuksia
olivat tehneet pääasiassa yksityiset insinööritoimistot
kuten Maa ja Vesi Oy. Aluksi tutkimusmenetelmät olivat hyvin miestyövaltaisia, vaikka tutkimuskohteena
saattoi olla myös kovia ja kivisiä maita. Tutkimuksen
ensimmäisenä vaiheena oli karttatulkinta, jonka perusteella suunniteltiin kairauslinjat. Toisessa vaiheessa
tehtiin kairauksia. Kairauksissa käytetyt koetintangot,
jotka oli varustettu porkkanakärjellä, lyötiin sisään
pääasiassa nuijimalla. Ylöspäin ne nostettiin mekaanisilla käsitunkeilla. Kohteen geologinen tulkinta perustui lyöntikairauksella saatuun tuntumaan ja tuotettuun
ääneen sekä kairauksen etenemiseen. Myös porakonetai heijarikairausta käytettiin. Maalajiltaan karkeista,
hiekkaa ja soraa sisältävistä kohteista tehtiin yleensä
ominaisantopumppauksia valituilta syvyyksiltä lyhytaikaisten, noin tunnin pituisten pumppausten avulla. Put-

kina käytettiin halkaisijaltaan 32 tai 50 mm:n suuruisia
rautaputkia, joiden alapäässä oli 1–2 metrin pituinen
siiviläosa. Antoisuuden lisäksi saatiin näytteet veden
laadun määrittämistä varten.
Alustavat tekniset tutkimukset harjumuodostumien
rakenteen selvittämiseksi käsittivät kairauksia, joita
tehtiin useassa eri paikassa harjulla ja niiden perusteella valittiin varsinaisen koepumppauksen sijainti.
Valintakriteereinä olivat antoisuus, veden laatu sekä
etenkin pohjaveden yleinen virtauskuva ja purkautumisalueet sekä kallioperän korkokuva. Ennen koepumppauksen aloittamista perustettiin pohjaveden
korkeus- ja viettosuuntien selvittämiseksi havaintoputkiverkosto. Mikäli alueella oli kaivoja, liitettiin
ne mukaan havaintoverkostoon. Myös pohjaveden
purkautumispaikkoihin (lähteet) sekä purouomiin
asennettiin virtaamamittauspatoja. Koepumppaus
kesti noin 2,5–3 kk. Tämän jälkeen seurasi jälkihavainnointi, tulosten tulkinta ja raportin kirjoittaminen.

Pumppauspisteen antoisuutta arvioitaessa käytettiin vedenoton vaikutusalueen ulottuvuuden lisäksi
alueen pinta-alaa, vuosisadantaa sekä maaperän vedenläpäisevyyttä.
Periaate pysyi samana, mutta vuosien mittaan käsikäyttöisten laitteiden tilalle tuli konevoimaa. Esimerkiksi Vaasan vesipiirin alueella porakone- ja heijarikairat
vaihtuivat 1990-luvulla hydraulikäyttöisiin monitoimikairavaunuihin, joita oli kolmea eri kokoluokkaa eli kevyt, keskiraskas ja raskas.
Suomessa on perustettu yli 1 000 pohjavesilaitosta tällaisiin tutkimuksiin perustuen. Nykyään on käytössä useita uudenaikaisia esitutkimusmenetelmiä,
kuten maatutkaluotaukset. Luotettavuus on kuitenkin
edelleen varmistettava maaperäkairauksin ja koepumppauksin. Koepumppaushavainnoilla on edelleen
suuri merkitys, koska ympäristötiedon selvittämiseksi
tarvitaan yhä enemmän tietoa mm. luonnonsuojelullisten arvojen suhteen.37
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VESIHUOLLOLLE
ASETETUT VAATIMUKSET
LISÄÄNTYVÄT

PAINEENVAIHTELUT LAITETAAN KURIIN
Vaikka 1970-luvulla oli vesijohtoverkoston laajenemisen ohella panostettu
myös kapasiteetin lisäämiseen eri tavoin, eivät asiat 1980-luvulle tultaessa
olleet aivan reilassa. Paineenvaihtelut olivat melko rajuja, sillä Harrinmäen
ylittämisessä oli teknisiä ongelmia, eikä vasta rakennettu ylävesisäiliö ollut
toiminnassa. Ylävesisäiliöön tehtiin nyt suuri uimuriventtiili, jolla veden
kulkua keskustaajamaan voitiin paremmin säännöstellä. Suunnittelukeskus
Oy oli investointisuunnitelmassaan suositellut yhtenä parannustoimena
Kirkonkylän ja Harrinmäen säiliön välille toista 250 mm:n syöttöjohtoa. Tätä
kolmen kilometrin pituista johtoa oli ryhdytty rakentamaan loppuvuodesta 1980. Hanke jaksotettiin muutamalle vuodelle, jolloin se voitiin toteuttaa
omin varoin, samalla muoviputken hinnanmuutoksia seuraillen. Ylävesisäiliö ja uusi syöttöjohto otettiin käyttöön vuonna 1983. Nämä valinnat kumosivat lopullisesti suunnitelmat varsinaisesta vesitornista.1
Toinen keskeinen ongelma johtui edelleen Hämeen Perunan lyhytaikaisesta, mutta runsaasta vedenkäytöstä. Perunajauhotehdas käytti prosessissaan vettä jo noin 1 500–1 800 kuutiometriä vuorokaudessa. Häiriöalttius oli
suuri, kun ylävesisäiliön tilavuus oli kovin pieni ja kaukana kulutuksen painopisteestä. Kirkonkylän paineenkorotuslaitoksella oli alavesisäiliötilavuutta 500 kuutiometriä ja siitä vettä voitiin pumpata eteenpäin. Kainaston suuri etäisyys paineenkorotuslaitoksesta johti kuitenkin siihen, että painetaso
alueella jäi matalaksi perunajauhotehtaan käyttöaikana. Asialle oli tehtävä
jotain, sillä ei kuluttajille voinut sanoa, että kolmen kuukauden päästä helpottaa, kun perunasato on saatu jauhettua! 2
Suunnittelukeskus oli vuonna 1977 valmistuneessa yleissuunnitelmassaan
ehdottanut yhdeksi ratkaisuksi Kainaston kylään rakennettavaa paineenkorotuslaitosta. Nyt tätä laitosta lähdettiin toteuttamaan tarkennettujen laskelmien perusteella. Laitos käsitti myös 500 kuutiometrin suuruisen alavesisäiliön.
Paineenkorottamo sijoitettiin Peiponmutkaan teuvalaisten laitoksen lähelle.
Tältä kohdin oli saatu ostettua määräala Aili ja Oiva Peltoniemeltä. Hämeen
Perunan ohella laitoksen oli tarkoitus palvella koko Kainaston ja lähiseutujen,
eli verkoston tämän suunnan ”latva-alueiden” asutusta. Vuonna 1984 valmistuneen paineenkorottamon avulla latvan paineongelmat saatiinkin pois ja pe-

runajauhotehtaalle riittävästi vettä. Vaikka tehdas lopetti toimintansa pian tämän jälkeen, on pumppaamo ollut välttämätön Kainaston alueen vesihuollon
kannalta. Pumppaamo maksoi noin miljoona markkaa ja lainoitusta saatiin
hieman alle puoleen tuosta summasta. 3
Kirkonkylän paineenkorotuslaitoksen uudistaminen tuli myös ajankohtaiseksi. Sähkökeskukset muutettiin paremmin toimiviksi ja ajanmukaisiksi,
sillä ne eivät täyttäneet enää senhetkisiä turvallisuusvaatimuksia. 4
Myöhempiä tarpeita varten ostettiin vuonna 1980 Isolähteen ja Lumikankaan vedenottamoiden läheisyydestä Möykkykylästä Liisa ja Vilho Korven
omistuksessa ollut pohjavesialue. Määräala kuului tilaan nimeltä Kirkasluoma, ja tulevan vedenottamon nimeksi annettiin siitä johdettu Kirkasvesi. 5
Paikkaa on valmisteltu 1990-luvun lopulta lähtien, mutta vedenottolupaa ei
tätä kirjaa kirjoitettaessa vielä ollut saatu.
Kainaston suunnan vedensaantia oli edelleen parannettava, sillä myös
Närpiö liittyi tätä kautta kulkevan veden ostajiin (asiasta lisää myöhemmin tässä luvussa). Kirkonkylän ja Kainaston välille rakennettiin uusi 315
mm:n syöttöputki 1980-luvun puolivälissä. Hankkeen kustannus oli hieman
yli miljoona silloista markkaa, ja se rahoitettiin pääosin lainalla. Osaan lainasta saatiin valtion korkotuki. Lisäksi vesihuoltoavustus kattoi muutaman
prosentin kustannuksista. Korkotukilainan tiukat vaatimukset pakottivat tekemään rakennustyöt talviaikaan, sillä se toimi samalla työllistämisrahana
ja rakennusmiesten työttömyyskausi osui yleensä talveen. Kainaston linjaa rakennettiin sitten helmikuussa kovilla pakkasilla. Maa hakattiin ensin
kaivinkoneella rikki, mutta se ehti aina jäätyä ennen varsinaista kaivutyötä. Työmiehet ja kaivuriurakoitsijan koneet olivat kovilla. Tässä vaiheessa
kirjanpitäjä Marja-Liisa Virtanen otti yhteyttä vesipiiriin ja ilmoitti, ettei
talvirakentamisessa ollut mitään mieltä, sillä se tulisi lopulta maksamaan
moninkertaisesti sulan ajan rakentamiseen verrattuna. Vesihuolto sai luvan
pitää taukoa toukokuulle saakka, kunnes routa olisi sulanut. Tämä urakka jäi
viimeiseksi talvella rakennetuksi runkovesijohdoksi. Teuvalla pidettiin arvovaltaisen maakunnallisen ja seutukunnallisen edustuksen saaneet avajaiset
uuden putken kunniaksi. 6
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Kauhajoen Vesihuollon hallitusjäseniä sekä Ilmajoen Koneenrakentajat Oy:n väkeä tutkimassa Kainaston pumppaamon vesialtaan perustuksia. ILKO toimitti pumppaamon
Vesihuollolle ns. kokonaisurakkana. Vasemmalla Kauhajoen Vesihuollon hallituksen puheenjohtaja Antti Latva-Pukkila, sitten ryhmä ILKO:n väkeä, joukossaan myös Vesihuollon
tuleva toimitusjohtaja, tuolloin ILKO:n puolesta valvojana toiminut Martti Hirviniemi (sähköpylvään kohdalla). Paineenkorotuslaitoksen altaalle ovat nousseet rakennuskohteen
valvoja Unto Granholm, Vesihuollon toimitusjohtaja Veikko Nikko sekä kunnanjohtaja Jouko Virtanen. Kuva: Kari Glasberg.
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Kainaston pumppaamon vesisäiliön tilavuus on 500 kuutiometriä. Kuva: Anne
Haapanen.

Ennen tietokoneaikaa Vesihuollossa tehtiin käsin esityksiä vuotuisen kulutuksen jakaantumisesta. Tässä vuoden 1984 kaaviossa näkyy vielä Hämeen Perunan syksyyn keskittyvä
suuri vedenkulutus, joka nosti kokonaiskulutusta huomattavasti. Kuva: Anne Haapanen.
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Kaivonporaukseen ja kaivojen kuntoselvityksiin erikoistunut Veli Reijonen Oy teki kesällä 1987 Vesihuollon tilauksesta ominaisantotutkimuksia
Lumikankaan ja Isolähteen vedenottamoilla. Ne osoittivat, että muutaman
kaivon antoisuus oli huono ja ne jouduttiin poistamaan käytöstä. Kasvaneen
vedenkulutuksen vuoksi rakennettiin samalla kertaa Isolähteen alueelle yksi
siiviläputkikaivo lisää. Seuraavan kahden vuoden aikana lähteitä saneerattiin
enemmänkin. Isolähteelle asennettiin yhteensä seitsemän uutta uppopumppua ja Lumikankaalle neljä. Isolähteen sähkö- ja ohjauslaitteet ja Lumikankaan mittarikaivo uusittiin. Päivitysten avulla vedenjakelu voitiin hoitaa
kulutushuippujen aikaan silloinkin kun pohjavedenpinta olisi alimmillaan. 7

KOHTUULLISTA LAAJENEMISTA JA VERKOSTON HUOLTOA

Lumikankaalle vaihdetaan viitoskaivon pumppua 1980-luvun lopulla. Nosturia
käyttää Jorma Mäntyharju. Pumppua vaihtamassa Vesihuollon miehiä paikallisen sähköyhtiön miehen kera. Kuva: Kari Glasberg.
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Verkoston laajeneminen rauhoittui 1980-luvulla selvästi ja vuosikymmenen
alkupuoliskolla rakennettiin keskimäärin hieman alle kahdeksan kilometriä
vuodessa, mikä oli noin puolet 1970-luvun loppupuoliskon vauhdista. Kauhajoen Vesihuollon puheenjohtajana vuodesta 1982 toiminut Antti LatvaPukkila luonnehti haastattelussaan: Tavallinen talous alkoi olla jo kraanavedellä.
Koko kunnassa oli järjestettyyn vesihuoltoon liittynyt vuonna 1984 yli 90 %
asukkaista, ja Kauhajoen Vesihuollon verkosto kattoi yksinään kunnan asukkaista 66 %. Vanhempaa rakennuskantaa ei siis enää juuri ollut liittämättä
Vesihuollon johtoon sen kattamalla alueella. Rakennuskaava-alueilla kunnan viemäritöiden yhteydessä oli vuorossa esimerkiksi Kalkunmäki. Tätä ja
monia muita lähiöitä rakennettiin useassa vaiheessa pitkin vuosikymmentä
ja vielä myöhemminkin. Haja-asutusalueilla laajennuttiin vesijohtoverkoston latvoilla. Asukkaat saattoivat myös laajentaa talojaan, minkä johdosta
tehtiin ns. lisäliityntäsopimuksia. 8
Kaivinkoneurakoitsijoilta ryhdyttiin 1980-luvun vaihteessa pyytämään
vuosittain tarjoukset perus-kaivutyön hinnasta. Isompiin urakoihin tarjoukset pyydettiin erikseen. (Nyttemmin on siirrytty noudattamaan kaupungin
hankkimia tarjoushintoja ja suurimmista linjakaivuista tai muista töistä pyydetään edelleen erikseen tarjoukset.) 9
Asunnon kerrosalan ottamisesta käyttöön liittymismaksun perusteena on
mainittu ohimennen jo 1970-luvun yhteydessä. Tämä tapahtui vuonna 1983,
jolloin Vesihuollossa tehtiin toinenkin, vielä merkittävämpi muutos taksoissa: otettiin käyttöön kiinteä tonttijohtomaksu, joka oli sama kaikille sataa
metriä lähempänä pääjohtoa sijaitseville rakennuksille. Sivukylien osalta
päätettiin, että Vesihuolto kustantaa johdon sadan metrin päähän – muuten
liittymishinta olisi monille tullut kohtuuttoman suureksi. Tämä avitti osaltaan liittymistä. 10
1980-luvun puolivälissä suomalaisten vedenkulutus oli kääntymässä jälleen jyrkempään laskusuuntaan. Syynä olivat mm. kulutustottumusten
muuttuminen, veden hinnan nousu ja uudet, vähemmän vettä kuluttavat
tekniikat. Kauhajoen Vesihuollon asukasta kohti laskettu vuorokautinen vedenkulutus (ominaiskulutus) oli 218 litraa vuonna 1986, kun se koko maan
keskiarvona oli 288 litraa. Kauhajoella lukema oli noussut 1970-luvusta hieman ja nousi edelleen 1990-luvun loppua kohti. Tuolloin ominaiskulutus

oli 253 litraa ja koko maassa 243 litraa. On huomattava, että luvuissa on
mukana kaikki laitosten jakama talousvesi, ei pelkästään asukkaiden suora
oma käyttö. Lukemaan vaikuttaa siis paljon teollisuusasiakkaiden käyttö,
esimerkiksi Kauhajoella Itikka/Atria. Asukkaiden käyttö kulutti 43 % Vesihuollon myymästä vedestä ja palveluiden 16 %. Teollisuuden osuus oli
30 %. Karjatalouden liittymiä alkoi poistua 1970-luvulla maatilojen määrän vähentyessä peltojen ja lehmien paketointipalkkioiden kiihdyttämänä. Karjatalouden osuus Kauhajoen Vesihuollon jakelemasta vedestä oli
pienempi kuin Kauhajoen muiden, maatalousvaltaisempien vesiyhtymien
alueilla. Vuonna 1984 karjatalouden osuudeksi laskettiin 11 % Kauhajoen
Vesihuollon kautta kuluneesta vedestä. 11
Suurimpia teollisia vedenkuluttajia 1980-luvun puolivälissä Kauhajoella olivat Itikka osuuskunnan teurastamo, Kauhajoen Osuusmeijeri, Oy
Strömberg Ab ja Hämeen Peruna Oy. Maan Lihan teurastamo oli erinäisten vaiheiden jälkeen päätynyt seinäjokelaiselle Itikka osuuskunnalle.
Kauhajoen laitoksen käyttämä vesimäärä oli laskenut 1970-luvun lukemista
teknisten muutosten vuoksi. Vuonna 1986 teurastamoa laajennettiin huomattavasti siitä tuli peräti Pohjoismaiden suurin nautateurastamo. Tämän
jälkeen teurastamon vedenkulutus lähti uudelleen kasvuun ja oli vuonna
1989 keskimäärin 360 kuutiometriä vuorokaudessa. 12
Laitoksen hoidossa olevien vesijohtojen, rakennusten ja rakennelmien
sekä kuluttajien uudelle tasolle nousseet määrät vaativat omien toimintaedellytysten parantamista entisestään. Yleiseksi vesilaitokseksi hyväksyminen asetti myös uusia vaatimuksia: etenkin paikkakunnan teollisuudelle
oli pystyttävä turvaamaan häiriötön vedenjakelu. Määräysten mukaisen
varallaolojärjestelmän luomisesta (eli viikonloppupäivystyksestä) päätettiin vuonna 1979. Talvikausilla tapahtuvien jäätymisten varalta hankittiin höyryyn perustuva sulatuslaite vuonna 1980. Vuonna 1982 hankittiin
Toyota-maasturin rinnalle Datsun-merkkinen lava-auto. Näihin aikoihin
alettiin puhua myös radiopuhelinten hankinnasta. Ensin oli tarkoitus varustaa molemmat autot sekä traktori puhelimilla mutta hankinta siirtyi ja
supistui yhden radiopuhelimen (Nokian ARP) sekä sille sopivien autotelineiden kokoiseksi. Lopullisena sysäyksenä radiopuhelimen hankintaan olivat Kauhajoella vuonna 1984 pidetyt FIN 5 -suunnistuskisat, joiden valmistelutöiden aikaan Vesihuollon miehiä oli erityisen vaikeaa saada kiinni. 13
Yhtiön pumppaamoille ja vedenottamoille päätettiin hankkia niiden
toimintaa valvova automaattinen hälytysjärjestelmä. Se otettiin käyttöön
vuonna 1986. Järjestelmä toimi siten, että vedenottamoilta ja pumppaamoilta lähti häiriötilanteessa ilmoitus Kristiinankaupungin aluehälytyskeskukseen, jossa oli listattuna kolmen työntekijän puhelinnumerot
työajan ulkopuolista hälytystä varten. Systeemi oli nykyiseen verrattuna
varsin yksinkertainen, mutta silloin uusinta uutta. 14
Vesihuollon päärakennuksen toimisto-, kokous- ja sosiaalitiloja laajennettiin vuonna 1986. Uutta tilaa saatiin peräti 76 neliömetrin verran kylmän varastotilan kustannuksella. Työ tehtiin pääosin omana työnä. 15
Oma ensimmäinen tietokone Vesihuollon toimistolle hankittiin vuonna
1984. Asiaa käsitellään tarkemmin oheisessa tietolaatikossa. Suoraveloitus

ROHKEASTI LIIKKEELLE TIETOKONEEN KANSSA
Marja-Liisa Virtanen muisteli yhtiön ensimmäistä tietokonehankintaa: Kone päätettiin hankkia, vaikka toimitusjohtaja Nikko oli ehdottanut, että odoteltaisiin vielä
hetki ja annettaisiin tekniikan kehittyä pidemmälle.
Virtanen ei tuntenut tietokonemaailmaa vielä juuri lainkaan, mutta soitti Vaasaan erääseen yritykseen ja kertoi
haluavansa tietokoneen sekä kirjanpito-ohjelman. Taustatietoina hän kuvaili Vesihuollon toimintaa ja liikevaihdon suuruutta.
Koneet saapuivat maaliskuussa 1984. Virtanen totesi toimittajille: Jos nyt petkutatte tässä minua, joka ei
ymmärrä tietokoneiden päälle vielä mitään, ette myy
enää yhtään konetta Vaasan läänissä! Kaikki oli kuitenkin kunnossa. Käyttökoulutusta antamaan tullut mies
kannusti, että jos osaat tehdä kirjanpidon ”normaalisti”,
osaat tehdä sen tällä koneellakin. Tämä osoittautui todeksi. Virtanen lainasi kirjastosta ATK-kirjoja ja teki ensin harjoituksena kahden kuukauden kirjanpidon. Kun
harjoitustyö oli valmis, saattoi Virtanen jatkaa samalta
pohjalta yhtiön kirjanpitoa suoraan eteenpäin. Seuraavaksi koneelle otettiin palkkalaskentaohjelma.
Uusi vaihe tietokoneen käytössä tuli, kun Virtanen ja
kauppaoppilaitoksella tietojenkäsittelyä opettanut Jaakko Panula ryhtyivät luomaan Vesihuollolle omaa vesilaskutusohjelmaa. Tuossa vaiheessa Kuntaliitossakaan ei
ollut tällaista ohjelmaa tarjolla. Virtanen määritteli, mitä
ohjelman pitäisi tehdä ja Panula ohjelmoi. Ohjelma valmistui vuonna 1987 ja oli käytössä hyvin pitkään. Se oli
niin toimiva, että eräs muissa asioissa Vesihuoltoa konsultoinut mies ehdotti ohjelman kauppaamista muillekin
vesilaitoksille! Tähän ei kuitenkaan ryhdytty.
Panulan jälkeen ohjelmiston kehitystyötä jatkoi Juha
Anttila, joka muutti sen toimimaan Paradoxilla ja mukaan
saatiin vielä lisää ominaisuuksia. Yhtiö hankki ohjelmiston myöhemmin omakseen, mutta nyttemmin on siirrytty
toiseen järjestelmään.17
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Asentaja Seppo Nikko kaivannossa uudenmallisen venttiilin kanssa.
Aiemmin venttiilit olivat alempana, jolloin niitä oli hankala käsitellä
ja hätätilanteessa sulkea. Vesihuollossa pohdittiin, että ne voisi nostaa
ylemmäs. Idea vesijohtoventtiilin varren mallista tuli Kauhajoen Vesihuolto Oy:ltä ja paikallinen yritys Jalpa Oy ryhtyi kehittämään tekniikkaa. Kauhajoen Vesihuollossa venttiileitä on systemaattisesti vaihdettu
näihin parempiin. Kuva: Kari Glasberg.

Vesihuollon hallitus kuvattuna kokouksen jälkeen 1980-luvulla toimitalon vanhassa päädyssä. Vasemmalta lukien toimitusjohtaja Pentti Rinta-Pukkila, teollisuusneuvos Veikko
Niemi-Aro, kauppaneuvos Mauri Perälä, talousneuvos Antti Latva-Pukkila, Vesihuollon toimitusjohtaja Veikko Nikko, kunnanjohtaja Jouko Virtanen sekä Kauhajoen Osuusmeijerin isännöitsijä Aatos J. Viiala. Kokouksia pidettiin tällä vuosikymmenellä keskimäärin kerran kuussa, mutta vuoden 1983 mittaan jouduttiin kokoontumaan peräti 16 kertaa.
Kuva: Kari Glasberg.

otettiin käyttöön toisena Vaasan läänissä. Vuonna 1989 toimistolle hankittiin
jo uudenaikaisempi IBM PS/2 -tietokone sekä ohjelmat tekstinkäsittelyyn,
kuluttajakortiston tallentamiseen ja ylläpitoon. Tietokoneen käyttö oli tässä
vaiheessa laajenemassa mm. pankin tietojärjestelmien kanssa yhteensopivaksi ja automaattisen maksupalvelun mahdollisuus oli avautumassa pienillekin
konttoreille. Lisäksi laskutusta ryhdyttiin siirtämään takaisin omaan hallintaan, sillä Postipankki oli korottamassa laskutushintaa. Kun Vesihuollolle
hankittiin vuosikymmenen lopulla skanneri, saatiin käsin piirretyt venttiilikortit tallennettua digitaaliseen muotoon tietokoneelle, minkä jälkeen niitä
oli kätevää tulostaa asentajille mukaan.16
Vaikka parannuksia tehtiin, ei kaikkea voida ennakoida. Vuosina 1985 ja
1987 koettiin kovat pakkastalvet, jolloin talojohtojen ohella jäätyi myös runkojohtoja. Vesihuollolla oli välillä toistasataa sulatustyötä jonossa, vaikka
asentajat tekivät jatkuvasti ylitöitä. Toimistolla koetettiin aina katsoa, mitkä
olivat kiireisimpiä. Toimistonhoitaja Marja-Liisa Virtanen muisteli, että silloin oli sellaisia hetkiä, jolloin erityisen konkreettisesti huomasi, miten tärkeää vedentulo ihmisille on. (Yksityiskohtana voidaan kertoa, että sulatuksessa käytettiin hyväksi aiemmin hankittua höyrylaitetta sekä osin pelkkää
kuumaa vettä. Myöhemmin on siirrytty yksinomaan kuuman veden käyttöön. Sitä pumpataan erilaisilla laitteilla jäätyneeseen putkeen. )18
Kunta oli vuonna 1974 pitänyt neuvottelutilaisuuden, jossa käsiteltiin
Kauhajoen alueella olevien maanrakennustöiden suunnittelu- ja toteutusvaiheiden koordinointikysymyksiä. Vesihuollon rakentamistyöt olivatkin
merkittävästi helpottuneet 1970-luvun lopulla, kun oli enenevässä määrin
päästy tekemään kokonaisia uusia kaava-alueita yhdessä kunnan kanssa ja
puhtaan veden sekä viemärilaitoksen putket voitiin laskea yhteiseen kaivantoon jo ennen rakennusten valmistumista. Käytäntöjä kehitettiin edelleen 1980-luvulla ja kunnan infrapuolen laitokset alkoivat kokoontua kerran
kuussa yhteiseen palaveriin. Tarkoituksena oli vähentää päällekkäisiä töitä
entisestäänkin – ei ollut järkevää esimerkiksi kaivaa toinen toisensa perään
teitä auki, vaan pyrittiin saamaan kaikkien osapuolten tehtävät valmiiksi ennen asfaltin laittamista. 19
Jo osuuskunnan ajoista isännöitsijänä toiminut Veikko Nikko jatkoi Kauhajoen Vesihuollon toimitusjohtajana syksyyn 1986 saakka, jolloin hän siirtyi eläkkeelle. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittu ilmajokelainen insinööri
Martti Hirviniemi aloitti tehtävässä vuoden 1987 alussa. 20

YLEISSUUNNITTELUA JA VEDEN LAADUN TARKKAILUA

Kaivinkoneurakoitsija Heikki Hakola putkenvaihtotyössä 1980-luvun
loppupuolella. Hakola oli yksi Vesihuollon avainurakoitsijoista, joka
teki kaivinkoneensa kanssa välillä yötä päivää töitä – ja saattoi hypätä
apuun muihinkin tehtäviin. Tässä korjataan jokea alittavan putken
vuotoa Lellavantien sillan tienoilla. Kuva: Kari Glasberg.
78

Kauhajoen kunta ja Vesihuolto tilasivat Suunnittelukeskus Oy:ltä vesihuollon yleissuunnitelman. Tarkoituksena oli selvittää lähiaikojen investointitarpeita laajalla rintamalla, johtavana ajatuksena koko Kauhajoen vedenhankinnan turvaaminen. Päntäneen Vesihuolto osallistui kustannuksiin oman
alueensa osalta. Kun kunta halusi huomioida pienet vesilaitokset samassa suunnitelmassa, kattoi se itse yleisten vesilaitosten ulkopuoliset alueet.
Suunnitelma valmistui vuonna 1986. Siinä huomioitiin siirtotekniikka (putket, pumput, säiliöinnit) ja vertailtiin eri vaihtoehtojen kustannuksia. Väes79

Vesihuollon työntekijöitä toimitusjohtaja Veikko Nikon eläkkeellejäämiskahveilla.
Vasemmalta toimistovirkailija Raili Nummijärvi, asentajat Juha Paananen, Unto
Roju ja Mauno Pulakka, urakoitsija Heikki Hakola sekä asentaja Tuomo Kananoja.

Marraskuussa 1985 juhlistettiin Vesihuollon 40-vuotista taivalta Kurki-hotellissa.
Yhtiön vesihuoltotoiminnassa ansioituneille henkilöille luovutettiin ansiomerkkejä.
Liiton kultaisen ansiomerkin sai yhtiön pitkäaikainen toiamitusjohtaja Veikko Nikko
ja hopeisen hallituksen varapuheenjohtaja Mauri Perälä. Pronssisen merkin saivat
hallituksen jäsenet Veikko Niemi-Aro, Pentti Rinta-Pukkila, Aatos J. Viiala ja Jouko
Virtanen. Kuvassa vasemmalta oikealle palkituista henkilöistä Nikko, Perälä, Rinta-
Pukkila, Virtanen ja Viiala. Merkkejä jakamassa toimistonhoitaja Marja-Liisa
Virtanen, Vesihuoltoliiton apulaisjohtaja Mikko Korhonen sekä Vesihuollon hallituksen puheenjohtaja Antti Latva-Pukkila.

Toimistonhoitaja Marja-Liisa Virtanen ja toimistovirkailija Tarja Nevala
1980-luvun puolivälissä. Kuva: Kari Glasberg.

Asentaja Unto Roju pitelee käsissään pistoliittimiä. Työn alla on 140 mm muoviputken hitsaus omalla hitsauslaitteella. Unto Roju oli laitoksen pitkäaikaisia asentajia. Kuva: Kari
Glasberg.
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Kauhajoen Vesihuollon puheenjohtaja Antti Latva-Pukkila onnittelee eläkkeelle
jäävää toimitusjohtaja Veikko Nikkoa vuonna 1986. Vasemmalla onnittelunsa jo
suorittanut toimitusjohtajan sijainen Kari Glasberg.
81

HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSEEN PANOSTETAAN
Kauhajoen Vesihuolto on panostanut henkilökunnan koulutukseen jo pitkään. Vesilaitosyhdistyksen (ent. Vesihuoltoliitto, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys) järjestämien koulutusten
avulla on pysytty ajan tasalla lainsäädännön muutoksista
sekä teknisistä kehitysaskelista. Yhdistyksen järjestämille
Valtakunnallisille vesihuoltopäiville on menty koko henkilökunnan voimin kuulemaan esityksiä ajankohtaisista asioista
ja tutustumaan näytteilleasettajien tarjontaan. Samalla on
voitu vaihtaa tietoja vesihuollon käytännöistä muiden yhtiöiden edustajien kanssa.
Osa suoritetuista koulutuksista on vastannut korotettuihin pätevyysvaatimuksiin. Vuonna 1985 annetussa Lääkintö
hallituksen yleiskirjeessä säädettiin yli 200 hengelle vettä
toimittavan vesilaitoksen vastaavan hoitajan pätevyydestä.
Yleiskirje annettiin silloisen terveydenhoitolain nojalla. Kauhajoen Vesihuollossa Kari Glasberg hankki tällaisen pätevyyden Oulussa sijaitsevassa POHTO-opistossa heti samana
vuonna. Koulutus kesti kaksi viikkoa ja sillä sai C-luokan pätevyyden. Neljän vuoden lisätyökokemuksen jälkeen Kauhajoen
kunnan terveyslautakunnalla oli valtuudet myöntää B-luokan
pätevyys. Vuonna 1987 Vesihuollon toimitusjohtajaksi tulleen
Martti Hirviniemen insinööritutkinto oikeutti suoraan kyseiseen pätevyyteen. Koko vaatimus kumottiin Lääkintöhallituksen lakkauttamisen yhteydessä vuonna 1991, eikä vuonna
1995 voimaan tulleessa terveydensuojelulaissa ollut säännöstä vastaavan vesilaitoshoitajan pätevyydestä. 21
Viime vuosina Vesihuollon työntekijöiden on ollut mahdollista hankkia työn ohessa lisää pätevyyttä vesihuollon alal-

la lähiseutujen oppilaitoksissa. Ilari Lehto osallistui vuonna
2010 alkaneeseen, vesihuoltoalan ammattitutkintoon johtaneeseen koulutukseen Seinäjoella. Timo Nisula ja Esko
Viitala suorittivat samat opinnot myöhemmin. Lehto on vielä
jatkokouluttautunut Suomen Ympäristöopistossa vesihuoltomestariksi. Kaikki asentajat ovat käyneet myös noin viikon
kestävän muoviputkihitsarin kurssin. Lisäksi on hyödynnetty
laitetoimittajien kursseja. Toimistohenkilökunta on kouluttautunut oman alansa asioissa, esimerkiksi Kauppakamarin tai
Vesihuoltoliiton kursseilla.
Kuluvalla vuosituhannella on kuvaan astunut myös erilaisia ns. korttivaatimuksia noin päivän pituisine koulutuksineen. Vesihuollon asentajilla on oltava ainakin työturvallisuus-, tulityö-, vesityö-, tieturva ja ensiapukortit, työnjohdolla
myös tieturva 2. Osa näistä koskee myös kaivussa jne. apuna
käytettäviä koneurakoitsijoita. Vuodesta 2012 Vesihuoltoon
kuuluneella viemärilaitoksella on lisäksi TUKESin kemikaalien käytönvalvojan pätevyys ja sähköasentajalla sähkötyöturvallisuuskortti.
Tätä kirjaa kirjoitettaessa pidettiin Vesihuollon tiloissa desinfiointikoulutus, joka oman henkilökunnan ohella tarjottiin
pienten vesiyhtiöiden väelle ja muutamille muille yhteistyökumppaneille. Vesihuollon hallitukselle hankittiin Kuntayhtiön
hallitusosaajan koulutuspaketti ja vesilaitoksen johtaja Kari
Glasberg kävi uudistunutta vesihuoltolainsäädäntöä koskevan koulutuksen. Tästä otoksesta jo näkyy, miten monenlaisten asioiden kanssa yhdyskuntien vesihuollossa painitaan – ja
miten monessa asiassa pitää pysytellä ajan tasalla.

Vesihuoltoliiton koulutuksia pidettiin syksyisin ja keväisin ja niihin osallistuttiin Kauhajoen Vesihuollosta ainakin kerran vuodessa.
Koulutuksissa sai varsinaisen tietopaketin ohella ”epävirallista” tietoa muiden vesihuoltolaitosten käytännöistä. Kuvassa Marja-Liisa
Virtanen (oikeassa reunassa alhaalla) on seuraamassa Vesihuoltoliiton koulutustilaisuutta Helsingissä vuonna 1990.

Kauhajoen Vesihuollon pitkäaikaiset asentajat Timo Nisula ja Esko
Viitala suorittivat työn ohessa vesihuoltoalan ammattitutkinnon.
Kuukaudessa oli pari päivää opetusta, minkä lisäksi oli itsenäisesti
tehtäviä kirjallisia töitä. Miesten tutkinnot valmistuivat vuonna
2012. Tutkinto päättyi näyttötyöhön, joka koostui monista erilaisista
osioista. Kuvassa on meneillään tonttijohdon asentaminen. Näyttötyötä valvoi kouluttajan edustaja sekä kaksi Vesihuollon edustajaa.
Kuva: Ilari Lehto.
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tönkehitystä ja vedenkulutusta pyrittiin arvioimaan 10–20 vuoden päähän.
Investoinnit painottuivat kuitenkin lähivuosiin, sillä loputkin haja-asutusalueista haluttiin saattaa nopeasti järjestäytyneen vesihuollon piiriin. Lisäksi
vedenjohtokapasiteetissa nähtiin lisäystarvetta jo suunnitelman laadinnan
hetkellä. Kauhajoen Vesihuollolle suositeltiin muutaman seuraavan vuoden
osalta kahden pienemmän paineenkorotuslaitoksen rakentamista. Suurimmat investointisummat ehdotuksessa tulivat verkoston ulottamisesta muutamaan uuteen kylään sekä Kainaston pääsyöttöjohdon jatkamisesta. 22
Vesilaitosten on seurattava pohjaveden korkeutta ja laatua pohjavedenottamoilta ja niiden ympäristöstä. Pinnankorkeutta seurataan lähes kaikilla
vedenottamoilla, joilla on vesilain mukainen vedenottolupa. Länsi-Suomen
vesioikeuden myöntämään Lumikankaan vedenottolupaan liittyen laadittiin
Kauhajoen Vesihuollollekin pohjavesien tarkkailuohjelma vuonna 1982. Vesipiiri liitti mukaan myös Isolähteen alueen tarkkailun. Pinnankorkeusputkia
tuli yhteensä 23 ja ne mitataan kerran kuukaudessa omana työnä.23
Kauhajoen Vesihuollon jakama talousvesi oli ollut jatkuvassa valvonnassa
1970-luvun vaihteesta lähtien. Tarkkailuohjelma oli 1980-luvun alussa sellainen, että laitoksen jakelemasta vedestä tutkittiin mikrobiologiset tekijät (”pöpöt”) kerran kuussa ja fysikaalis-kemialliset analyysit tehtiin kerran vuodessa.
Repertuaari oli vielä kohtuullisen suppea, sillä analyysimenetelmät ja tietoisuus esimerkiksi ihmisen aiheuttamista haitta-ainejäämistä ei ollut nykyisellä tasolla. Uusia tutkimuksia lisättiin lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
Näytteet otettiin jakeluverkoston alueelta, pääsääntöisesti jostain satunnaisesti valitusta taloudesta. Näytteenotto kiersi eri puolilla verkostoa vuoden
mittaan. Vedenottamot sekä Harrinmäen ylävesisäiliö ja varikon sekä Kainaston pumppaamoiden säiliöt tutkittiin kerran vuodessa. Näytteenotot kuuluivat tuolloin kunnan viranomaistoimintaan ja näytteet tutkittiin Kauhajoen
elintarvikelaboratoriossa. Vesilaitos maksoi analyysit. 24

PIENEMPIEN VESIYHTIÖIDEN
LIITTYMINEN VESIHUOLTOON KÄYNNISTYY
1980-luvun puolivälissä käynnistyi siihen saakka itsenäisten vesiosuuskuntien liittyminen Kauhajoen Vesihuoltoon. Monilla näistä oli erilaisia teknisiä ongelmia vedenottamoidensa kanssa ja kaivoja sekä vesijohtoja olisi
pitänyt uusia. Vapaaehtoistyöhön perustuvien laitosten oli helpompi liittyä
suureen yhtiöön kuin ryhtyä itse peruskorjauksiin. Liittäminen oli useimmiten yksinkertaista, sillä yhtiöiden tekniikka oli samankaltaista. Kauhajoen
Vesihuollon kannalta katsottuna pieniä yhtiötä olisi joka tapauksessa ollut
autettava. Lisäksi veden myynti kunnan ulkopuolelle oli käynnistynyt jo
edellisellä vuosikymmenellä, ja oman kunnan asukkaista huolehtiminen oli
vähintään yhtä tärkeää. Aloite liittymisiin tuli kuitenkin aina pienten osuuskuntien puolelta. Ensimmäisten liityttyä tuli tämäkin mahdollisuus vähitellen laajemmin tietoon ja muita vesiyhtiöitä seurasi perässä. 25
Sopimuksissa osuuskuntien vesijohtoverkostot ja omaisuus ovat siirtyneet
Kauhajoen Vesihuolto Oy:lle ja osuuskunnat ovat lopettaneet toimintansa
sillä ehdolla, että Kauhajoen Vesihuolto jatkaa alueella vesilaitostoimintaa
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Vesihuollon asentajat käyvät mittaamassa pohjavesiputkien pinnankorkeuden kerran kuukaudessa. Kuvissa työnjohtaja Ilari Lehto näyttää
toukokuussa 2015, miten mittaaminen tapahtuu. Pitkän putken avulla
mitataan paineellista pohjavettä ja mittanauhan avulla maan sisällä pysyttelevää pohjavettä. Muutamassa putkessa mittaus on automatisoitu.
Kuva: Anne Haapanen.

Vesinäytteitä otetaan muun muassa Tiklaksentien varikon paineenkorotuslaitokselta. Sen jälkeen kun Kauhajoen elintarvike- ja ympäristötutkimuslaboratorio vuonna 2014 yhdistyi seinäjokelaisen SeiLab Oy:n
kanssa, on Kauhajoen Vesihuolto tehnyt SeiLabin kanssa sopimuksen
näytteenotoista ja analyyseista. Kuva: Anne Haapanen.

ja ottaa vastatakseen osuuskuntien velat ja velvoitteet. Osuuskuntien jäsenet
ovat siirtyneet yhtiön kuluttajiksi ilman liittymismaksuja ja yhtiön vesilaitos
hoitaa verkostoa ja vedenottamoita osittain erillisinä yksiköinä. Ensimmäisenä yhtiön hallintaan siirtyi vuoden 1985 lopulla tehdyllä siirtosopimuksella
Kalavehenpuolen Vesiosuuskunta, jolle yhtiö oli jo useita vuosia myynyt lisävettä. Tästä syystä yhtiöiden verkostot olivat valmiiksi yhteydessä keskenään,
joten siirtyminen oli teknisesti yksinkertaista. Lakkautetusta osuuskunnasta
siirtyi kerralla 98 kiinteistöä Kauhajoen Vesihuollon kuluttajiksi. 26
Kokonkyläläisten vesitilanne oli vielä 1960-luvulla ollut hyvin vaihteleva: toisilla oli hyvät kaivot ja toisilla taas joko huonolaatuiset tai vähävetiset.
Vuonna 1971 käynnistettiin toimet oman lähteen hankkimiseksi. Antoisuudeltaan noin 200–300 vuorokautisen kuutiometrin lähde löytyikin Eino Pulakan mailta ja vesiasioita hoitamaan perustettiin Kokonkylän Vesiyhtymä.
Yhtymä hankki vesipaikan, perusti vedenottamon vesilaareineen, pumppuineen ja painesäiliöineen sekä asensi vesijohtoverkoston. Suunnittelutyön
teki Kauhajoen Vesihuollon toimitusjohtaja Veikko Nikko. Vesi oli alkuun
hyvää, mutta runsas käyttö rasitti esiintymää ja rauta-, mangaani- sekä ammoniumpitoisuudet nousivat. Jo vuonna 1975 hankittiin vedenpuhdistuslaitteet ja vesi suodatettiin hiekkakerrosten läpi, jolloin mm. rautapitoisuus
laski. Välillä neuvoteltiin liittymisestä Päntäneen Vesihuollon verkostoon,
mutta neuvottelut eivät johtaneet tuloksiin. Kauhajoen Vesihuollon runkolinjaa lähinnä olevat kokonkyläläiset anoivat keväällä 1990 erillistä liittymismahdollisuutta juuri veden laadun vuoksi. Vesihuolto rakensikin alueelle
runkolinjan. Puolen vuoden päästä koko vesiosuuskunta päätti hakeutua
osaksi suurempaa yhtiötä. Vesihuollon veteen liityttäessä edellistä runkolinjaa jatkettiin kiinni osuuskunnan vedenottamon linjaan ja oma vedenottamo
jätettiin pois käytöstä. Kokonkylän vesiosuuskunnan vetäjänä viimeksi toiminut Antti Ala-Kokko valittiin vuonna 2002 Kauhajoen Vesihuollon hallituksen puheenjohtajaksi, oltuaan tätä ennen hallituksessa varajäsenenä. 27
Liittymisten ohella tehtiin sopimuksia veden toimittamisesta pienten vesiyhtiöiden verkostoon. Veden osto on pääasiassa ollut kausiluonteista lisäveden hankintaa, jolla on täydennetty omien vedenottamoiden kapasiteettia.
Vennanmäen Vesiosuuskunta oli jo vuonna 1968 tiedustellut mahdollisuutta
ostaa vettä alueen kuudelle talolle, mutta tuolloin vettä päätettiin myydä
vain Kauhajoen Palvaamolle. Asiaan palattiin vuonna 1975 ja Kauhajoen Vesihuolto Oy:n ja Vennanmäen Vesiosuuskunnan kesken tehtiin sopimus lisäveden myynnistä. Vennanmäkeläiset rakensivat verkostojen välille tarvittavan johto-osan mittarikaivoineen ja vesimittareineen. Kauhajoen Vesihuolto
tarjosi 2000-luvun alkupuolella myös siirtosopimusehdotusta, jolla kaikki
Vennanmäen Vesiosuuskuntaan kuuluvat kiinteistöt olisivat tulleet Kauhajoen Vesihuolto Oy piiriin. Vennanmäen Vesiosuuskunta ei kuitenkaan tarttunut tarjoukseen. Sen sijaan osa osuuskunnan jäsenistä ryhtyi kiinteistökohtaisiksi asiakkaiksi Kauhajoen Vesihuollolle. 28
Sahankylän vedenhankinta-osuuskuntakin kyseli Kauhajoen Vesihuollolta lisävettä 1980-luvun alussa, mutta toimituksiin asti ei kuitenkaan päästy.
Sittemmin Kauhajoen Vesihuolto Oy:n kanssa neuvoteltiin myös alueen
vesittämisestä ja siihen liittyvästä vesijohtoverkoston uusimisesta. Alueen
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EI TULE MITÄÄN TÄMÄN
TEIDÄN VEDEN KANSSA!
Kun Kokonkylään oli saatu Vesihuollon
toimittamaa vettä jonkin aikaa, tuli Vesihuoltoon puhelu eräältä emännältä.
Emäntä valitteli, että tämä teidän vetenne tuottaa vain ongelmia: emäntä joutui
nyt sekoittamaan lehmien juoma-astiaan savea veden sekaan. Vesi oli muuten liian kirkasta, eivätkä Kokonkylän
aiempaan veteen tottuneet vanhat lehmät tunnistaneet sitä vedeksi!

Harjankylän pohjoispäähän oli perustettu painevesiverkosto puuputkistoineen jo ennen talvisotaa. Vesi saatiin Toivakan kydön liepeillä sijaitsevista
lähteistä, joista Toivakoihin oli tullut vesi jo pitkään. Keskemmälle kylää
perustettiin puolestaan Kalavehenpuolen Vesiosuuskunta vuonna 1965. Uudella osuuskunnalla oli käytössään Elli ja Heikki Toivakan metsästä löytynyt Piilolähde. Kuvassa lähteen vettä maistelevat osuuskunnan isännöitsijä Tauno Korpelainen sekä johtaja Ilmari Säntti. Osuuskunta rakennutti
pumppuaseman sekä noin 14 kilometriä verkostoa. Myöhemmin hankittiin
lisävettä Toivakan Hietamäessä olevasta lähteestä ja vuodesta 1973 lähtien
Kauhajoen Vesihuollon kautta. Osuuskunta liittyi osaksi Kauhajoen Vesihuoltoa vuonna 1985. Kuva: Martti Anttila.
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oman vedenottamon vesi oli rauta- ja mangaanipitoista. Vuosikymmenen lopulla Sahankylän vedenhankinta-osuuskunta ryhtyi hakeutumaan yleiseksi
vesilaitokseksi ja Kauhajoen Vesihuolto antoi sahankyläläisten hankkeelle
puoltavan lausunnon. 29 Tämä hanke ei kuitenkaan toteutunut ja nykyään
Sahankylä ostaa vettä Lakeuden Vedeltä (ks. seuraava pääluku).
Ikkelän Vesiosuuskunnan kanssa tehtiin vuonna 1986 sopimus lisäveden
myynnistä. Lustilan Vesiosuuskunnalla oli ongelmia lähteensä antoisuuden
kanssa ja tämäkin osuuskunta otti vuonna 1990 yhteyttä Kauhajoen Vesihuoltoon lisäveden tiimoilta. Peuralantien varteen rakennettiin mittarikaivo ja veden toimittaminen käynnistyi hyvin nopeasti. Myös Aro-Lustilan
Vedenjohto-osuuskunnan kanssa tehtiin vuonna 2003 sopimus, jonka mukaan lisävettä toimitetaan osuuskunnan rakentaman ja ylläpitämän mittari
kaivon kautta. 30

NÄRPES VATTEN ALKAA MYÖS OSTAA LISÄVETTÄ KAUHAJOELTA
Teuvan vesihuolto-ongelmista kerrottiin jo edellä. Myös monien muiden
rannikon suunnassa sijaitsevien kuntien vesihuolto oli osoittautunut ongelmalliseksi. Vettä oli toki saatavissa syvistä kaivoista, mutta se oli usein ruosteista, jopa käyttökelvottomaksi saakka. Vedenhankintaan sopivia pohjavesivaroja onkin yleensä niukasti juuri rannikkoalueilla, joissa savikerrosten alla
sijaitsevat esiintymät ovat usein varsin rautapitoisia. 31
Esimerkiksi Närpiössä vesitilanne oli vaikea. Kunta, seurakunta ja Närpes Folkakademi perustivat 1960-luvulla osakeyhtiön, joka ryhtyi suurhankkeeseen veden saamiseksi Närpiön asukkaille. Omasta pitäjästä kunnollista
vettä ei tutkimustenkaan perusteella löytynyt, joten päädyttiin Ylimarkun
Valsbergiin, lähelle Teuvan rajaa (Ylimarkku on liitetty vuonna 1973 Närpiöön). Horonkylän pohjavesialueella sijaitsevasta hiekkaharjusta oli saatavissa koepumppausten perusteella 2 000 kuutiometriä vuorokaudessa.
Veden koostumus ja määrä olivat erinomaiset, sanottiin aiheesta kertovassa
lehtijutussa. Vesi aiottiin johtaa 23 kilometrin päähän rakennettavaan vesitorniin, josta se jakautuisi kolmea sivuhaaraa pitkin pitäjään ja toisi vettä lähes kaikille närpiöläisille. Kaskisille oli myös tarjottu mahdollisuutta liittyä
samaan putkistoon, mutta Kaskisissa tätä vettä pidettiin liian kalliina. Kaskislaiset tukeutuivat omaan pintavesiesiintymäänsä, Kotilampeen, jonka vesi
otettiin käyttöön heti 1970-luvun alussa vesijohtoverkoston ja puhdistamon
valmistuttua. 32
Samalle pohjavesialueelle perustettiin myöhemmin myös toinen, Lill
träskin vedenottamo. Näille on vuonna 1978 myönnetty luvat yhteensä 2 500
kuutiometrin vuorokautiseen vedenottoon. 1970-luvun lopulla oltiin kuitenkin jälleen tilanteessa, jossa Närpiön vedenkulutus oli noussut ja kolkuteltiin oman vedenottamon luvan ylärajoja. Tuolloin aloitettiin tutkimukset
Perälässä lähellä Närpiön rajaa. Esiintymän koepumppaus osoitti antoisuudeksi 1 200 kuutiometriä vuorokaudessa. Veden laatu oli kuitenkin hieman
heikko ja kun esiintymää ryhdyttiin kuormittamaan, heikkeni laatu entisestään. Laitos otettiin käyttöön keväällä 1983, mutta 3–4 kuukauden päästä tuli
veden laatuun liittyviä ongelmia, jotka johtuivat humushaposta. Sitä liukeni
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veteen etenkin suurilla kuormituksilla. Kun vesi johdettiin Närpiöön melko suurikokoista putkistoa pitkin, tuli viipymästä pitkä suhteessa johdettuun
vesimäärään. Putkistossa ehti loppua happi ja veteen tuli haju- ja makuvirheitä, etenkin verkoston latvoilla. Vesi saattoi olla aivan mustaa sellaisissa
talouksissa, jotka kuluttivat vettä vain vähän. Asiasta kirjoiteltiin mielipidepalstoilla ja sitä puitiin kunnanhallituksessa ja -valtuustossa. Eteläisemmissä
kylissä oli havaittavissa pienimuotoista kyläkapinaa. 33
Vaikka omalle pumppaamolle laitettiin hidassuodatus ja mangaanin poisto
vuonna 1985, tehtiin myös muita liikkeitä ja päätettiin koettaa ostaa Kauhajoelta lisävettä Teuvan kunnan vesijohtolaitoksen laitteistojen ja putkistojen
välityksellä. Neuvottelut vedenhankinnasta aloitettiin vuonna 1984. Joulukuussa 1984 allekirjoitettiin Närpes Vatten Ab:n, Kauhajoen Vesihuollon ja
Teuvan kunnan kesken kolmikantasopimus, jonka perusteella voitiin toimittaa Närpiöön vettä enintään 1 000 kuutiometriä vuorokaudessa – Teuvan
kunnan sopimuksen kanssa yhteensä 1 800 kuutiometriä. Tämä enimmäismäärä ei kuitenkaan koskenut Hämeen Perunan käyntiaikaa. Närpes Vatten
rakensi yhdysjohdon Teuvan Perälän kylään ja veden toimittaminen alkoi
elokuussa 1985. 34

VESISODAKSIKIN NIMETTY TAPAUS SEINÄJOKI
Rannikko ei toki ollut ainoa vesipulasta tai sen uhasta kärsivä paikkakunta.
Kauhajoen lähiseuduilla on suurehkot pitäjät Kurikka, Ilmajoki ja Jalasjärvi
sekä hieman kauempana vielä maakunnan keskus Seinäjoki. Etenkin Seinäjoen vesitilanne oli surkea ja talousvetenä käytetyn jokiveden laatu yksi
Suomen huonoimpia 1960-luvulla. Muutkin kunnat olivat kiinnostuneita
asukkaidensa talousveden riittävyydestä. Alueella oli myös teollisuutta, jolle
runsas, puhdas vesi oli merkittävä tuotannontekijä. Tällaisia olivat esimerkiksi Ilmajoella toiminut Alkon (nykyään Altian) Koskenkorvan tehdas sekä
Seinäjoen–Nurmon seuduille sijoittunut meijeri- ja teurastamoteollisuus.
Kauhajoen suuret vesivarat houkuttivatkin eteläpohjalaisia naapureita aina
1960-luvulta lähtien. 36
Alkusysäyksenä kiinnostukseen oli Maataloushallituksen insinööriosaston perustama työryhmä, joka alkoi vuonna 1967 laatia yleissuunnitelmaa
Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaaksojen vesihuollon järjestämiseksi. Mukana oli
edustajia seutukaavaliitoista sekä Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy:stä. Työryhmän ideana oli saada aikaan runkolinja välille Lappakangas–Lapua–Seinäjoki–Kauhajoki. Myös Vaasan seudulla olisi ollut tarvetta hyvälle vedelle,
mutta etäisyys katsottiin liian pitkäksi. Suunnitelma perustui vesivarojen
osalta karttatarkasteluun, mutta se on osoittautunut kohtuullisen paikkansa
pitäväksi. 37
Suurhankkeen valmistelu jatkui vesipiirien perustamisen jälkeen Vaasan
vesipiirissä ja ajatuksena oli edelleen, että kasvava pohjaveden tarve hoidettaisiin suurilla alueellisilla vesilaitoksilla. Ainoastaan tällä tavalla saataisiin
käyttöön sinänsä hyvät, mutta epätasaisesti jakautuneet pohjavesivarat. Kauhajoen ja Lappakankaan vesiin perustuvan vedenjohtohankkeen oli tuossa
vaiheessa tarkoitus antaa vettä kahdeksan kunnan alueella 100 000 hengelle
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ja muutamille teollisuuslaitoksille. Suunnittelutyötä tehtiin sopimuskuntien, Vesihallituksen ja Maa ja Vesi Oy:n kesken. Suunnittelutyöhön kuuluivat osana Kauhajoella tehdyt pohjavesitutkimukset, joiden tarkoituksena oli
20 000–30 000 kuutiometrin vuorokautisen pohjavesimäärän käyttöönotto.
Maa- ja Vesi Oy tekikin koepumppauksia Hyypänmäen laidassa joulukuusta
1971 ja Pahalähteellä helmikuusta 1972 lähtien. 38
Kauhajoen Vesihuolto seuraili yleissuunnitelma-asiaa ja osallistui joihinkin Vaasan vesipiirin järjestämiin kokouksiin. Vuonna 1971 päätettiin ”pitkän
ja eri näkökantoja valaisevan keskustelun” tuloksena osallistua Kauhajoki–
Seinäjoki–Kauhava runkojohdon suunnittelukustannuksiin pienellä summalla ja ajatuksena oli, että kunta tulisi myös mukaan. Oman vesihuollon
katsottiin olevan hyvässä mallissa (Isolähdettä valmisteltiin parhaillaan
käyttöön), mutta suunnitelmaan osallistumisen katsottiin tukevan tulevaa
yhteistyötä vesipiirin kanssa. 39
Vesipiiri pyysi vuonna 1973 Kauhajoen kunnanvaltuustolta lausuntoa
Kyrönjokilaakson vedenhankinnan yleissuunnitelmasta. Kunta katsoi, että
Kauhajoen omiin tarpeisiin oli varattava enemmän vettä kuin suunnitelmassa oli esitetty ja edellytti, että tilanne tarkistettaisiin ajan tasalle vedenkulutuksen ja asukaslukuennusteiden suhteen. Kauhajoen omillekin vesiyhtiöille
oli jäätävä lähdealueita Lumikankaasta. Samoin oli selvitettävä haitta Kyrönjoen alivirtaamiin Kauhajoen kohdalla ja varmistuttava siitä, että kaikki
mahdolliset haitat korvattaisiin kokonaan. 40
Kauhajoen Vesihuolto päätti vuonna 1978 olla liittymättä uuteen suuren
vesiyhtiöön. Samaan tulokseen tuli Kauhajoen kunnanhallitus. Kunnanvaltuusto sen sijaan pohti tässä vaiheessa vielä yhden muodollisen osakkeen
hankintaa. Kunta ryhtyi myös teettämään selvityksiä hankkeen ekologisista vaikutuksista ja asiaa varten perustettiin Kauhajoen, Isojoen, Karijoen ja
Teuvan kuntien yhteinen toimikunta. Toimikunta pyysi lausunnon mm.
Isojoelta lähtöisin olevalta limnologian professori Reino Ryhäseltä. 41
Vaasan vesipiiri antoi vuonna 1979 selvän tukensa vedenjohtohankkeelle. Kurikka, Ilmajoki, Jalasjärvi ja Alko tekivät myönteiset päätökset vuonna 1980. Tässä vaiheessa oli vielä toiveena, että Kauhajokikin osallistuisi.
Kauhajoen kunnanvaltuusto otti kuitenkin lopulta kielteisen kannan vesiyhtiöön liittymiseen. Seinäjoenkaan osallistuminen ei alun perin ollut itsestäänselvyys, nimittäin Seinäjoella oli pohdittu myös erilaisia pintavesivaihtoehtoja, mm. tekoallasta. Vesi-Hydron laskelmat kuitenkin osoittivat,
että veden johtaminen Kauhajoelta tulisi edullisemmaksi kuin parhainkaan
pintavesivaihtoehdoista. Näin ollen Seinäjoki ja edellä mainitut kunnat
sekä Alko perustivat vuonna 1981 Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n (myöhemmin
Lakeuden Vesi Oy) hoitamaan alueen vedenhankintaa käytännössä. Osakkeista 70 % oli Seinäjoella ja seuraavaksi eniten eli 17 % Alkolla. Seinäjoen
osuuteen oli laskettu mukaan myös alueella sijaitsevan Valion tuotantolaitoksen tarve. 42
Samana vuonna Vaasan vesipiirin vesitoimisto esitti uudelleen, että Kauhajoen Vesihuolto asettaisi edustajan Kyrönjokilaakson vedenhankinnan
suunnittelua valvovaan työryhmään sekä liittyisi osakkaana suunnitteluyhtiöön. Vesihuolto päätti edelleen olla osallistumatta kumpaankaan. Vesi

huolto aikoi itsenäisesti hoitaa vesihuollon nykyisellä sekä myöhemmin
laajenevalla alueella, mukaan lukien Teuvan kunta. Myös Kauhajoen kunnanhallitus oli aiemmin samana vuonna tehnyt päätöksen olla osallistumatta
edes kyseiseen työryhmään. 43
Vedenhankinnan pääkohteena oli aluksi Kauhajoen Hyypässä sijaitseva
Pahalähde. Koepumppauksia oli tehty vuodesta 1982 alkaen myös Nummikankaalla ja tämän alueen tulo mukaan suunnitelmaan varmistui, kun
vuonna 1983 päätettiin veden siirron linjauksesta. Hankkeen suunnittelijana toimi insinööritoimisto Vesi-Hydro Oy. Kyrönjokilaakson Vesi Oy
jätti vuonna 1983 Länsi-Suomen Vesioikeudelle lupahakemuksen 9 000
kuutiometrin suuruisen vuorokautisen vesimäärän ottamiseen Kauhajoen
Pahalähteen alueesta. Myös Nummikankaalla sijaitsevista alueista jätettiin
myöhemmin hakemukset. 44
Vastustus vedenvientiä kohtaan kasvoi prosessin kuluessa Kauhajoella ja
muualla Suupohjassa. Oma seutu oli yhtä lailla kehittymässä, eikä sitä haluttu vaarantaa vaikkapa Alkon tai Seinäjoen teollisuuden eteen. Suuri joukko maanomistajia yhdisti voimansa Kauhajoen jakokunnan osakaskunnaksi
vuonna 1979. Pahalähteen sijaintipaikan Hyypän kylätoimikunta puolestaan
vastusti vesiyhtiöön liittymistä vuonna 1980 antamallaan julkilausumalla.
Myös kauhajokelaiset yrittäjät kokoontuivat neuvottelemaan aiheesta. Taustalla oli huoli hyvää vettä tarvitsevan teollisuuden siirtymisestä Seinäjoen
suuntaan. Nummijärveläiset puolestaan huolestuivat kaivojensa kuivumisesta. Vielä yhtenä ryhmänä toimivat luonnonsuojelun perusteella hanketta vastustaneet. Vuonna 1982 kokoontui väkeä useista lähiseutujen kunnista
Kauhajoen Kurki-hotelliin perustamaan Suomenselän Eteläosan Vesiensuojeluyhdistystä. Yhdistyksen tarkoitukseksi kirjattiin vesiensuojelullisten
tarkoitusperien vaaliminen sen jäsenistön ja toimialueen piirissä. Teollisuusneuvos, Kauhajoen Sahan entinen toimitusjohtaja ja Vesihuollon hallituksessakin aiemmin toiminut Veikko Niemi-Aro valittiin yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Yhdistys jätti vuonna 1983 lähes 400 henkilön
allekirjoittaman vastineen Pahanlähteen lupahakemuksen johdosta. Lisäksi
yhdistys järjesti Kauhajoella tiedotustilaisuuksia. 45
Vesi-Hydron selvitysten mukaan vedenotto Pahalähteellä pienentäisi
merkittävästi Kauhajoen virtaamaa. Myös alueen lähde- ja suokasvillisuus
olisi vaarassa. Vedenhavittelijoilla oli kuitenkin vesilaki puolellaan. Vesi
laki antoi mahdollisuuden yhdyskuntien – ja muidenkin kuin oman paikkakunnan yhdyskuntien – vedenottoon, mikäli vettä vain oli riittävästi.
Ympäristönsuojelulainsäädännön kiristyttyä 1990-luvun puolivälin jälkeen
on kuitenkin todennäköistä, että Pahalähteen veden ottaminen ei enää olisi
onnistunut. 46
Länsi-Suomen vesioikeus myönsi vuonna 1989 Kyrönjokilaakson Vesi
Oy:lle luvan pohjavedenottamoiden ja vesijohtojen rakentamiseen Kauhajoen kunnan alueella. Kauhajoen Vesihuollon hallitus päätti tuolloin tehdä valituksen, jossa vastustettiin vedenottamon rakentamista Pahalähteen alueella, ”koska kyseisellä toimenpiteellä vaarannetaan yhtiömme mahdollisuudet huolehtia
Kauhajoen kunnan kasvavan vedentarpeen tyydyttämisestä ja veden toimittamisesta
sovittujen sopimusten puitteissa…” 47

POHJAVEDEN
OTTAMISELLA
ON RAJANSA
Pohjavettä pyritään ottamaan vähemmän kuin
esiintymän luontainen antoisuus antaisi myöden. Tällöin pohjaveden laatukin pysyy parempana kuin koko määrää hyödynnettäessä.
Monilla alueilla veden rauta- tai mangaanipitoisuudet alkavat nimittäin kasvaa, kun lähestytään pohjavesiesiintymän luontaisen
antoisuuden rajoja. Veden ottamisen vuoksi
lähiympäristössä esiintyy pohjavesipinnan
laskua, jonka suuruus riippuu maaperän vedenläpäisevyydestä ja esiintymän kokonais
antoisuudesta. Pinnan aleneminen kasvattaa
pohjaveden virtausnopeuksia vedenottamon
lähiympäristössä ja virtaussuunnatkin saattavat muuttua – vesi pyrkii virtaamaan siihen
kohtaan, josta sitä otetaan pumppaamalla
pois. Laatuongelmia syntyy, jos vettä virtaa
suunnitellun muodostumisalueen ulkopuolelta, esimerkiksi harjun reunoilla toimittaessa.
Toisiin suuntiin virtaus saattaa puolestaan
heiketä ja pohjaveden vedenjakajan sijaintikin muuttua. Pinnan aleneminen ja virtaussuuntien muuttuminen saattaa vähentää vettä
lähteissä ja tihkupinnoissa tai nämä voivat
kuivua kokonaan. Pitkät kuivuuskaudet voivat myös laskea pohjaveden pintaa erityisesti
pienillä muodostuma-alueilla, mikä vähentää
vedenoton mahdollisuuksia näinä aikoina.
Vedenoton aiheuttama pohjaveden pinnan
aleneminen voi näkyä myös lähiseudun kaivoissa tai toisilla vedenottamoilla.35
89

Kyrönjokilaakson Vesi Oy pääsi aloittamaan siirtoputken rakennustyöt
Seinäjoen suunnasta vuonna 1991 ja Kauhajoella työt päättyivät vuonna
1994. Vedenottaminen käynnistyi samana vuonna. Vedenhankintayhtiö tunnetaan nykyään Lakeuden Vesi Oy:nä. Sen omistavat Seinäjoen ja Kurikan
kaupungit, Ilmajoen ja Jalasjärven kunnat sekä Valio Oy ja Altia Oyj. Vedenhankintayhtiö hankkii ja toimittaa pohjavettä asiakkaidensa verkostoihin. Sen jakaman veden määrä on keskimäärin 16 000 kuutiometriä vuorokaudessa, josta suurimman asiakkaan, Seinäjoen Veden, osuus on noin
10 000 kuutiometriä. Vettä otetaan kaikkiaan kahdeksalta vedenottamolta,
joista viisi sijaitsee Kauhajoella. Kauhajoen alueelta nykyään otettu noin
10 000 kuutiometrin vuorokausimäärä on 62 % Lakeuden Veden jakamasta
määrästä. Lakeuden Vesi tekee edelleen tutkimuksia uusien alueiden varalta, mm. Karviassa. 48
Lakeuden Vesi Oy myy nykyään vettä myös Kauhajoen alueelle, nimittäin
Vesihuollon asiakaskuntaan kuuluvalle Lamminmaan alueelle sekä Pahalähteen, Sahankylän ja Nahkaluoman yhtymille. Lamminmaan vedenmyynnin
taustasta kerrotaan lähemmin seuraavassa luvussa. Pahalähteen Vesiosuuskunnan osalta päätöksen teki Länsi-Suomen vesioikeus, joka määräsi Kyrönjokilaakson Vesi Oy:lle velvoitteen rakentaa uusi vedenottamo Pahalähteen osakkaille. Pahalähteen kaivo nimittäin sijaitsi lähellä Kyrönjokilaakson
Veden pumppaamoa, mutta kymmenen metriä korkeammalla, ja se kuivui
veden viennin alettua. Asia sovittiin lopulta siten, että Kyrönjokilaakson
Vesi pumppaa pohjavettä suoraan osuuskunnan verkostoon. Myös Karvian
Pohjoispään Vesiosuuskunta on nykyään Lakeuden Veden asiakas. Tämä
vuonna 1974 perustettu yhteisö oli aikanaan saanut luvan vedenottamiseen
Kauhajoen puolelta. 49
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KAUHAJOEN SYVÄ LAMA NÄKYY VEDENMYYNNISSÄ
Suomi koki synkeän lamakauden 1990-luvun alussa edellisen vuosikymmenen loppupuolen iloisten kasinovuosien jälkeen. Kauhajoelle lama oli kova
isku. Suuret teolliset laitokset – Suomen Taloteollisuuden tehdas ja Strömberg – lopettivat toimintansa kokonaan. Moni pienemmistä teollisuusyrityksistä vähensi työvoimaansa tai laittoi ovensa säppiin kokonaan, pahimmillaan konkurssin kautta. Palvelut kärsivät ostovoiman vähentyessä. Laman
jo hellittäessä muualla maassa, kaatui vielä Tiklas vuonna 1995 emoyhtiön
konkurssiin. Samana vuonna suljettiin myös Kauhajoen Osuusmeijeri. Kunnan työttömyys kävi pahimmillaan hetkellisesti lähes 30 prosentissa.1
Vesihuollossa paikkakunnan toimeliaisuuden väheneminen tietenkin
näkyi: Kauhajoen kuluttajille ja teollisuudelle toimitetun veden määrä lähti laskuun vuonna 1994 ja kävi kymmenyksen alemmassa määrässä vuonna
1998. Pudotus ei ollut dramaattinen, sillä asukkaat pysyivät enimmäkseen
paikkakunnalla työpaikkojen menetyksestä huolimatta ja suurin teollinen
vedenkuluttaja Atria pysyi paikkakunnalla. Atrian Kauhajoen teurastamon
lopettaminen oli kuitenkin sekin tapetilla vuosikymmenen puolivälissä, kun
Suomen elintarvikealalla tehtiin EU-jäsenyydestä johtuvia järjestelyitä.2
Yritysten konkurssien seurauksena Vesihuolto joutui poistamaan joitakin
maksamatta jääneitä liittymiä. Näin tehtiin etenkin, jos maksut olivat suorittamatta usealta vuodelta, eikä edes kiinteistöjen omistajista ollut tietoa.
Saatavia jouduttiin jonkin verran poistamaan. 3
Asuntojen rakentaminen väheni Kauhajoella myös huomattavasti. Kuluttajakiinteistöjen määrä kasvoi toki edelleen, mutta aivan toisella kulmakertoimella kuin ennen lamaa. Uusia liittymiä tuli tyypillisesti alle 50 vuodessa,
kun vauhti ennen lamaa oli ollut lähemmäs 100. Vesijohtoverkoston laajentaminen painottuikin haja-asutusalueille, sillä kunnan rakennuskaava-alueilla
tehtiin vain vähän kunnallisteknisiä töitä. 4
Veden tukkumyynti ulos kävi alimmillaan vuonna 1993 5. Tähän oli kuitenkin tulossa konkreettinen muutos, sillä rannikkonaapureiden suuntaan
myytävä vesimäärä kasvoi huomattavasti vuosikymmenen lopulla. Asiasta
kerrotaan lähemmin omassa alaluvussaan jäljempänä.

Lama-ajasta huolimatta Vesihuolto ryhtyi toteuttamaan jo pitkään pinnalla ollutta suunnitelmaa 315 mm:n rinnakkaisvesijohdosta Möykkykylän
ja Harrinmäen välille. Linjan oli tarkoitus turvata häiriötön vedenjakelu.
Puhuttiin myös maanalaisen vesisäiliön rakentamisesta, mutta tämä jätettiin lisätarkasteluun eikä sitä ole vieläkään toteutettu. Hankkeeseen toivottiin ensin saatavan työllisyysperustaista valtionapua, sillä sellaista tiedettiin
myönnetyn myös vesihuoltotöille vaikeimmilla työttömyysalueilla ja valtion
rahoituksen osuus olisi ollut huomattava. Tämä hakemus hylättiin, mutta
vuonna 1993 saatiin lupaus sekä korkotukilainasta että vesihuoltoavustuksesta. Laina otettiin Postipankista kunnan takaamana ja linjan rakentaminen
alkoi. Hanke sitoi koko vakinaisen asentajakunnan ja urakan keston ajaksi
otettiin vielä kaksi tilapäistyöntekijää.6
Kauhajoen kunta teki 1990-luvun alkupuolella suuria liikennejärjestelyitä
keskusta-alueella, etenkin Topeekan ja Puistotien varsilla. Valtio osallistui
osaan remonteista. Niistä aiheutui johtolinjojen uusintaan ja siirtelyyn liittyviä töitä myös Vesihuollolle. Näiden urakoiden loputtua osui vuoteen 1995
ennätyksellisen hiljainen vuosi runkolinjan rakentamisessa: sitä tehtiin alle
neljä kilometriä.7
Vedenhankinnan tiimoilta valmisteltiin Kirkasveden tulevaa vedenottamoa. Sen alueelle rakennettiin tiestöä sekä huoltorakennus vuonna 1997.
Suunnittelukeskus Oy teki alueella uusia maaperä- ja pohjavesitutkimuksia
vuonna 1998. Käytetyllä kalustolla ei kuitenkaan löytynyt riittävästi vettä.
Myöhemmin Vesihuolto teki omatoimisesti uusia tutkimuksia tielaitoksen
järeämmällä kalustolla, jonka avulla päästiin maaperässä syvemmälle. Tämän tutkimuksen perusteella paikalta oli saatavissa riittävästi laadultaan
hyvää pohjavettä. Tutkimuksia jatkettiin 2000-luvun alkupuolella ja niistä
kerrotaan tarkemmin seuraavassa luvussa.8
Yksi Lumikankaan vedenottamon siiviläputkikaivoista oli sijainnut vuokramaalla, mutta tämä alue saatiin ostettua määräalana vuonna 1999. Samalla
tontilla sijaitsee myös yksi pohjavedenkorkeuden velvoitetarkkailuohjelmaan kuuluvista havaintoputkista.9
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EU-AIKA TUO MUUTOKSIA MYÖS
VESIHUOLLON TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

Kauhajoella tehtiin paljon tiejärjestelyitä 1990-luvun alkupuolella. Kun tielaitos
rakensi pyörätietä Rahikkatien varteen, oli rumpuputkea jatkettava pyörätien
verran. Kuvassa Vesihuolto on tekemässä mutkaa omaan pääjohtoonsa Lellavantien kohdalla, sillä se olisi muuten mennyt keskeltä rumpua. Montussa asentajat
Kari Ojala sekä Unto Roju (putken takana). Kuva: Kari Glasberg.
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Lumikankaan ja Isolähteen risteysjärjestely venttiileineen. Työ liittyi Möykkykylän ja Harrinmäen välille rakennettuun 315 mm:n rinnakkaisvesijohtoon. Kuvassa asentaja Tuomo Kananoja asentaa runkolinjaventtiilin vartta (venttiileitä
oli ennestään vain yksi). Tässä risteysjärjestelyssä tehty sähkömuhvihitsaus oli
siihenastisista suurin. Kuva: Kari Glasberg.

Suomesta tuli vuonna 1995 Euroopan Unionin jäsenvaltio. Jäsenyys merkitsi sitoutumista yhteiseksi sovittuun lainsäädäntöön. Tämä otettiin monella sektorilla huomioon jo EU-jäsenyyttä valmisteltaessa. Suomi mm.
otti käyttöön arvonlisäverotuksen vuonna 1994, aiemman liikevaihtoveron
sijaan. Arvonlisäveron verotuspohja oli huomattavasti liikevaihtoveroa
laajempi ja ulottui Vesihuollonkin laskutukseen. Kesäkuussa 1994 alettiin
vesi-, perus-, asennus- ja tonttijohtolaskuihin liittää 22 %:n ALV. Vesihuolto valmistautui ALV:n tuloon selvittämällä veron vaikutukset laitoksen tuottoihin. Selvityksen perusteella hintoja laskettiin muutoksen edellä
sekä ALV:n tultua voimaan, jolloin kuluttajien kokonaishinta pysyi samana. Yhtiö sai tammikuussa 1995 kunnian olla ilmeisesti maan ensimmäinen
vesilaitos, joka osui ALV-tarkastukseen! Vesihuoltolaitosten liittymismaksujen verotuskäytännössä etsittiin linjaa ja Kauhajoellakin noudatettiin
Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 1995 antamaa (telepalveluiden
myyntiä koskevaa) päätöstä liittymismaksujen arvonlisäverottomuudesta.
Liittymismaksut katsottiin tuolloin pääomasijoitukseksi. Ne muuttuivat
ALV:n alaisiksi vasta vuonna 2004.10
Toinen vesihuollon kenttään selkeästi vaikuttanut prosessi oli luonnonsuojelua koskevan lainsäädännön yhtenäistäminen. EU pyrkii säilyttämään
ja edistämään luonnon monimuotoisuutta eri direktiivien avulla. Eräs kon
kreettinen toimi on ollut koko yhteisön kattavan Natura 2000 -luonnonsuojelualueverkon luominen. Suomessa valtioneuvosto hyväksyi jo vuonna 1998
ehdotuksen tiettyjen alueiden sisällyttämiseksi tähän verkostoon ja Naturaan valituilla alueilla tulivat voimaan luonnonsuojelulain säännökset. Verkostoa täydennettiin ja laajennettiin vuonna 2002. Natura-alueiden – sekä
muidenkin alueiden – suojelutoimenpiteet rajoittavat sellaisia hankkeita,
jotka heikentäisivät alueella olevia yhteisön tärkeinä pitämiä luontotyyppejä
tai lajien elinympäristöjä. Pohjaveden ottaminen kuuluu tällaisiin tarkasteltaviin hankkeisiin. Kauhajoen Vesihuollon suunnittelemien uusien vedenottamoiden alueilta on 2000-luvulla tehty luontoarvojen kartoituksia, vaikka
ne eivät olisi hankkeiden laajuuden puolesta olleet välttämättömiä. EU:ssa
oli voimassa ennestään myös ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi ja Suomen eduskunta hyväksyi YVA-lain vuonna 1994. YVA-menettelyä
sovelletaan pohjaveden ottoon hankkeissa, jotka ylittävät kolme miljoonaa
kuutiometriä vuodessa.11
Vuoden 1961 vesilakia oli vuosien mittaan muutettu jo useaan otteeseen,
mutta EU-jäsenyys toi uusia muutoksia. Esimerkiksi lailla vesilain muuttamisesta pantiin vuonna 1993 täytäntöön useita vesialaa koskevia direktiivejä.
EU:ssa jo tovin voimassa olleen ns. juomavesidirektiivin velvoitteet puolestaan sisällytettiin sosiaali- ja terveysministeriön päätökseen talousveden
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista vuonna 1994. Laadittiin myös
vanhan terveydenhoitolain kumonnut terveydensuojelulaki. Näihin prosesseihin liittyen Kauhajoen kunnan terveysviranomainen laati yhteistyössä
Kauhajoen Vesihuollon kanssa ensimmäisen uusien määräysten mukaisen
valvontaohjelman vuosille 1992–1994. Veden laadun tarkkailua systematisoi95

tiin ja laajennettiin: kemiallisia analyyseja lisättiin reippaasti, näytteiden ottoa tihennettiin ja toistoja lisättiin. Näytteenottopisteet määritettiin tarkasti.
Koska Kauhajoen Vesihuollolla oli pitkä tarkkailuhistoria ja vesi oli käsittelemätöntä pohjavettä, voitiin useita analyyseja kuitenkin poistaa ohjelmasta
tai ne saatiin tehdä harvakseltaan, esimerkiksi viiden vuoden välein. Valvontaohjelmassa tunnistettiin lisäksi riskitekijöitä ja laadittiin ohjeistus ongelmatilanteiden varalta. Nämä kolmen–viiden vuoden kausille laaditut valvontaohjelmat ovat jatkuvasti kehittyneet analyysien tuottamien tietojen ja
ohjelmien laatijoiden kokemuksen karttuessa sekä uusien määräysten myötä.
Esimerkiksi vuonna 1998 EU antoi uuden talousvesidirektiivin, jonka perusteella sosiaali- ja terveysministeriö määräsi vuonna 2000 jälleen talousveden
laatuvaatimuksista. On huomattava myös, että Suomi raportoi säännöllisin
väliajoin talousveden valvontaan ja laatuun liittyvät tiedot Euroopan komissiolle. Raportointivelvoite koskee laitoksia, jotka toimittavat talousvettä yli
1 000 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli 5 000 käyttäjälle. Kauhajoen Vesi
huolto on ylittänyt vesimääräkriteerin koko direktiivin voimassaoloajan.12
EU:ssa alueet ja niiden kehittäminen ovat keskeisessä asemassa ja tämä
heijastui mm. ympäristöhallinnon uudistukseen vuonna 1995, kun aluehallintoon perustettiin 13 alueellista ympäristökeskusta, joihin yhdistettiin vesija ympäristöpiirit ja lääninhallitusten ympäristöyksiköt. Samalla Vesi- ja
ympäristöhallituksesta muodostettiin Suomen ympäristökeskus SYKE.13
EU-lainsäädäntö vaikutti myös vuonna 2001 annettuun ensimmäiseen
vesihuoltolakiin. Vesihuollolla tarkoitettiin sekä puhtaan veden hankintaa
että jätevesien poisjohtamista ja käsittelyä. Tarkoituksena oli koota yhteen
säännökset mm. vesihuollon järjestämisestä, vesihuoltolaitoksista ja vesihuollon maksuista. Uusi laki korvasikin yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista
sekä jätevesimaksusta annetut lait. Siihen siirrettiin myös aiemmin terveydensuojelulaissa olleet säännökset vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin liittymisestä. Lain ajattelutapa eurooppalaistui: vesihuolto nähtiin kunnallistekniikan sijaan välttämättömyyspalveluna.14
Vesihuoltolaki muutti monella tavalla vesihuoltolaitosten toiminnan
sääntelyä. Ero yleisten ja muiden laitosten välillä poistui. Yleistä laitosta ei
laissa enää edes mainittu ja uusi laki kattoi monet sellaiset laitokset, jotka
aiemmin jäivät vesihuoltolainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle. Tästä
seurasi myös, ettei laitoksilla ollut enää oikeutta antaa yleisiä määräyksiä ja
entiset yleiset vesilaitoksetkin ovat muuttuneet viranomaisista palveluiden
tuottajiksi, joiden toiminta ja hinnoittelu perustuu vesihuoltolakiin. Laki
määräsi keskeiseksi valvontaviranomaiseksi alueelliset ympäristökeskukset,
mutta myös kuntien terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisten tehtävänä oli valvoa lain noudattamista. Vesihuoltolaitosten tuli huolehtia yhdyskuntien vesihuollosta yhteistyössä kuntien kanssa. Uuden lain myötä kunnille tuli velvollisuus laatia vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joissa tuli
huomioida myös muut kunnat. Kauhajoen kaupunki tilasi tällaisen suunnitelman Air-Ix Ympäristö Oy:ltä ja se toimi samalla vesihuollon yleissuunnitelmana. Suunnitelma kattoi vuoteen 2030 ulottuvan ajanjakson.15
Vesihuoltolaki puuttui myös tarkkailuun painottaessaan, että vesihuoltolaitoksen on oltava selvillä käyttämänsä raakaveden määrään tai laatuun kohdis96

tuvista riskeistä sekä laitteistonsa kunnosta. Tässä tarkoituksessa vesihuoltolaitoksen on tarkkailtava käyttämänsä raakaveden määrää ja laatua, laitteistonsa
kuntoa sekä vuotovesien määrää laitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoissa.
Tiedot verkostojen sijainnista on saatettava sähköiseen muotoon.16
Vuonna 1992 annettiin laki julkisista hankinnoista. Tätä ennen kunnan
ja valtion hankintoihin oli kohdistunut jonkin verran sääntelyä, mutta nyt
kilpailutusta systematisoitiin ja tehtiin avoimemmaksi. Vuoden 2007 lakiuudistuksessa niin kutsutut erityisalat saivan oman lakinsa, nimittäin lain vesija energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
hankinnoista. Erityislaissa on esimerkiksi kilpailutusta vaativille hankkeille
määrätty huomattavasti normaalia korkeammat kynnysarvot.17

HALLINNOLLISTA HIENOSÄÄTÖÄ
Osakeyhtiölakiin tehtiin 1990-luvun alussa useita mm. EU-lainsäädännöstä
johtuvia muutoksia. Näihin liittyen valmisteli Vesihuollon tilintarkastaja
Tapani Rotola-Pukkila yhtiölle uuden yhtiöjärjestyksen vuonna 1993. Muutoksen yhteydessä osakepääoma päätettiin korottaa aiemmasta 15 000 markasta 60 000 markkaan. Korotus toteutettiin rahastoannilla ja pääoman maksamiseen käytettiin käyttöomaisuuden arvonkorotusrahastoa. Rahaa ei siis
liikkunut. Melkoinen työ oli kuitenkin kaikkien osakkaiden tavoittamisessa,
sillä heille piti toimittaa uudet osakekirjat. Kun osakkeiden nimellisarvo oli
100 mk, tuli osakkeiden kokonaismääräksi annin jälkeen 600. Lakimuutosten
tuomien uudistusten ohella yhtiöjärjestystä muutettiin siten, että jokaisella
osakkaalla oli yksi ääni kutakin osaketta kohden, eli aiemmin esiintynyt äänileikkuri poistettiin. Leikkuria oli käytetty useaan otteeseen hyväksi, joten
se ei ollut vain nimellinen kirjain – yksityiset saattoivat ryhmittäytyä kuntaa
vastaan keräämällä tarpeeksi valtakirjoja.18
Kauhajoen Vesihuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke määrää,
että myyntiin tulleita osakkeita on tarjottava ensin muille osakkeenomistajille. Vuonna 1991 alkoi osakkeiden omistuksen vaihtumiseen liittyvä prosessi, joka johti aina käräjille saakka. Tapaus koski Rauma-Repolalta lama-ajan
mainingeissa vapautuneita osakkeita, jotka olisi haluttu saattaa vakaan yhteisöomistajan huomaan. Oikeuden päätöksellä ne kuitenkin päätyivät yksityishenkilölle ja lopulta vuonna 2008 Kauhajoen kunta (tuolloin jo kaupunki) osti ne itselleen. Säästöpankkiryhmän purkautuessa laman seurauksena
vapautui myös joukko osakkeita, jotka osti suoraan Kauhajoen kunta.19
Vuonna 1995 tuli voimaan vanhan kunnallislain korvannut ja monin tavoin
uudistanut kuntalaki. Uuden lain myötä kunnan taloutta ja sen ohjausta käsittelevät säännökset tulivat aiempaa kiinteämmin koskemaan myös kunnallisia yhteisöjä. Lakimuutokseen liittyen Kauhajoen kunta otti vuonna 1995
käyttöön konserniohjauksen sellaisissa tytäryhteisöissä, joissa sillä oli enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien
tuottamasta äänimäärästä. Vesihuollon osakkeista kunnalla oli tuossa vaiheessa hallussaan lähes 57 %. Yhtiö siirtyi vuoden 1997 alussa kuntakonserniin kuuluvaksi tytäryhtiöksi ja sen tilinpäätöstiedot ryhdyttiin esittämään
osana Kauhajoen kunnan konsernitasetta.20

Vuonna 1984 Korkein hallinto-oikeus oli antanut päätöksen, jonka mukaan
vesi- ja viemärilaitokset katsottiin yleishyödyllisiksi yhteisöiksi, joiden toiminta ei ollut liiketoimintaa eikä näin ollen tuloverolain alaista. Tämä päti
myös osakeyhtiömuotoisiin laitoksiin. Verotuskäytäntö muuttui kuitenkin
vuosien mittaan epäyhtenäiseksi: osaa vesihuoltolaitoksista pidettiin yleishyödyllisinä ja osaa ei. KHO otti asiaan uuden kannan vuonna 1997 ja totesi,
että vedenjakelusta saatu tulo oli tuloverolaissa tarkoitettua yleishyödyllisen
yhteisön elinkeinotuloa. Tämä päätös palautti Kauhajoen Vesihuollonkin
tuloverotuksen piiriin.21
Euron käyttöönottoon valmistauduttiin osallistumalla eri tahojen järjestämiin koulutuksiin ja tekemällä käyttöönotosta suunnitelma hyvissä ajoin
1990-luvun lopulla. Euroon siirryttiin pääasiallisesti yhdellä kertaa 1.1.2002.
Vuonna 2011 muutoksia aiheutti yhtenäiseen euromaksualue SEPA:an siirtyminen.22

UUTTA TEKNIIKKAA JA SUUREMMAT TOIMITILAT
Näinä vuosina tehtiin monia jokapäiväistä työntekoa helpottavia parannuksia. Vuonna 1994 valmistui toimistorakennuksen ja paineenkorotuslaitoksen
vieressä olevalle tontille erillinen varastohalli. Tontti oli ostettu kymmenisen vuotta aiemmin Lauri Laitilalta. Seuraavana vuonna voitiin saneerata päärakennus, kun loputkin aiemmin kylmävarastona toimineesta tilasta
voitiin muuttaa lämpimiksi sosiaali- ja työtiloiksi ja näitä tiloja puolestaan
saatiin toimisto- ja arkistokäyttöön. Piha-alueet laitettiin myös kuntoon.23
Autokantaa uusittiin pariin otteeseen. Vuonna 1990 hankittiin ensimmäinen
Toyota Hiace -pakettiauto. Vuonna 1991 ostettiin toinen pakettiauto ja 1994
vielä kolmas. Vanha autokanta poistui kaupoissa vaihtoautoina. Autoihin
hankittiin myös NMT-verkossa toimivat Mobira Talkman 510 -autopuhelimet. Traktorikin päivitettiin.24
Hitsauslaitteita oli päivitetty 1960-luvun ensihankinnan jälkeen pariin otteeseen. Laitokselle hankittiin nykyaikainen Fusamatic-sähköhitsauskone
vuonna 1994. Sähköhitsaus oli aiempia menetelmiä (puskuhitsaus, mekaaniset liittimet) varmempi ja nopeampi. Sillä pääsi hankaliinkin paikkoihin,
pystyi työskentelemään pienessäkin kaivannossa, eikä asennustyössä tarvinnut mitään erikoistarvikkeita. Sähköhitsaukseen siirtyminen ei edellyttänyt
ammattimiehiltä lisäkursseja, vaan laitetoimittajan käyttöopastus oli riittävä.
Kauhajoen Vesihuolto toimi uuden laitteen mannekiinina KWH Pipen asiakaslehdessä vuonna 1995. 25
Nyt otettiin käyttöön myös aivan uuteen tarkoitukseen liittyvää tekniikkaa. Vedenottamoille ja pumppaamoille päätettiin nimittäin asentaa murtosuojahälytys. Murtosuojalaitteet yhdistettiin pumppaamoiden toimintaa normaalisti valvovaan laitteistoon. Toimittajana käytettiin paikallista
Pesmel Oy:tä. Myös toimistorakennus päätettiin suojata hälytyslaitteella
samana vuonna.26
Vesimittareiden vuosittainen lukeminen lopetettiin 1990-luvulla ja asiakkaat ryhtyivät ilmoittamaan lukemansa itse. Ilmoittaminen on keskitetty
parin viikon pituiseen ajanjaksoon, jolloin toimistolla ollaan valmiudessa

puheluiden vastaanottamiseen, sillä noin 90 % asiakkaista ilmoittaa tiedot
puhelimitse. Tietokoneita päivitettiin useaan otteeseen kasvaneiden tietojenkäsittelytarpeiden vuoksi. Nämä tarpeet liittyivät kasvaneisiin kuluttajamääriin, laskutuksen monimutkaistumiseen sekä pumppaamoiden valvontaan. Hankittiin mm. keskusyksikkö verkkopalvelimeksi ja koneet kytkettiin
verkkoon. Tätäkin kokoonpanoa uusittiin vuosikymmenen lopulla laitteiden
kapasiteetin jäätyä jälkeen.27
Laitokselle hankittiin tietoliikennettä varten modeemi. Sitä kautta voitiin olla yhteydessä Kauhajoen aluetietoverkkoon ja kuntaan. Omat kotisivut
Vesihuollolle tehtiin vuonna 1996. Kun yhteys Kauhajoen kunnan taloushallintoon lisääntyi konserniohjauksen myötä, tuli aiheelliseksi hankkia kiinteä
ISDN-yhteys, jolla päästiin etäyhteydellä kiinni esimerkiksi kunnan hankkimiin taloushallinnon ohjelmistoihin.28
Yhtiön 50-vuotista taivalta juhlittiin henkilökunnan ja kutsuvieraiden
voimin Kunto-Sotkan majalla marraskuussa 1995. Tilaisuudessa jaettiin Vesija viemärilaitosyhdistyksen ansiomerkkejä pitkään yhtiön palveluksessa olleille henkilöille.29

PIENTEN VESIYHTIÖIDEN YHDISTYMINEN
KAUHAJOEN VESIHUOLTOON JATKUU
Pienempien vesiyhtymien liittyminen Kauhajoen Vesihuoltoon alkoi
1980-luvun puolivälissä aiemmin kerrotun mukaisesti. Uudelle vuosikymmenelle tultaessa tämä kehitys jatkui edelleen.
Jokimäen Vesiosuuskunta Hyypänlaaksossa lopetti toimintansa ja siirtyi
osaksi Kauhajoen Vesihuoltoa vuonna 1992. Seuraavana vuonna tehtiin sopimus myös lähellä sijaitsevan Hyypänmäen Vesiosuuskunnan kanssa. Osuuskunnilla oli toimivat vedenottamot ja pumppauslaitteistot, joihin rakennettiin vastaavat automatiikka- ja valvontalaitteet kuin muillakin Kauhajoen
Vesihuollon pumppaamoilla. Lakkautetuista osuuskunnista siirtyi yhtiölle
yhteensä 366 kuluttajaa ja 64 kilometriä verkostoa. Alueiden vesi oli kuitenkin heikompilaatuista kuin Vesihuollon muu vesi, eikä käsittelemättömänä
täyttänyt talousveden laatuvaatimuksia. Suunnittelukeskus Oy teki paikalla uusia tutkimuksia, mutta sopivaa vettä ei löytynyt, vaan vesinäytteiden
rauta- ja mangaanipitoisuuksissa ilmeni raja-arvojen ylityksiä. Tutkimusten
perusteella ehdotettiin, että uusia kaivoja ei rakennettaisi Hyypänmäen ja
Jokimäen vedenottamoiden alueille. Näin ollen vuosikymmenen lopulla
päädyttiin rakentamaan Möykkykylässä kulkevasta Isolähteen runkolinjasta
110 mm:n yhdysjohto Hyypänmäkeen ja sieltä edelleen Jokimäkeen. Aiemmat vedenottamot muutettiin paineenkorotusasemiksi, joilta voidaan edelleen poikkeustapauksissa hoitaa alueen vedenottoa. Kun verkostoista huuhdeltiin vanhat mangaani- ja rautasaostumat pois, voitiin alueen kuluttajille
ryhtyä toimittamaan hyvälaatuista Isolähteen vettä. Vaikka Hyypän alueen
omaa pohjavettä ei enää käytettykään, osallistui Vesihuolto työryhmään,
joka laaditutti Hyypän alueelle pohjavesisuunnitelman.30
Nummijärveltä oli oltu jo vuonna 1985 yhteydessä Kauhajoen Vesihuoltoon ja toivottu, että Vesihuolto ottaisi alueen mukaan vesihuoltosuunni97

telmiinsa. Asia jäi tuolloin odottelemaan yhtiön ja kunnan tilaaman laajan
yleissuunnitelman valmistumista. Kylän asukkaat palasivat asiaan vuonna
1993 ja ehdottivat vesilaitostoiminnan aloittamista Nummijärven kylässä järven itäpuolella. Kauhajoen Vesihuolto ja kyläläisten valitsema toimikunta
tekivät alueella kyselyn, jolla kartoitettiin alueen asukkaiden ja kesämökkiläisten halukkuus liittyä rakennettavaan vesijohtoverkostoon. Kun tulos
oli positiivinen, rakennettiin seuraavana vuonna vedenottamo ns. Korpelan
lähteelle sekä verkosto Nummijärven itäpuolen kiinteistöille ja leirintä
alueelle.31 Myöhemmin verkostoa laajennettiin vielä järven länsipuolelle.
Nummijärven verkostolla ei ole fyysistä yhteyttä Kauhajoen Vesihuollon
muuhun verkostoon ja se toimii siis täysin itsenäisenä satelliittina. Lähistöllä sijaitseva Nummilahden Vesiosuuskunta lopetti toimintansa vuonna 2002.
Samalla osuuskunnan vesijohtoverkosto sekä vedenottamot ja muun irtain
omaisuus siirrettiin Kauhajoen Vesihuolto Oy:n omistukseen.32
Lamminmaassa suunniteltiin 1990-luvun puolivälissä omaa vesijohtohanketta, johon oli kunnasta luvattu jonkin verran avustusta. Asukkaat pyysivät kuitenkin tarjouksen alueen vesittämisestä myös Kauhajoen Vesihuolto Oy:ltä ja tämä vaihtoehto toteutettiin vuonna 1996. Kauhajoen kunnalta
saatiin pitkäaikaisella vuokrasopimuksella entisen taimitarhan vedenottamoalue. Alueella ennestään ollutta siiviläputkikaivoa voitiin käyttää vedenhankintaan. Vesihuolto rakensi alueelle vesijohtoverkoston sekä vedenottamolaitteiston.33 Alueella tehtiin muihin asioihin liittyviä tutkimuksia
vuonna 2005. Tällöin tapahtui vesinäytteenotossa jokin sekaannus, jonka
seurauksena Lamminmaan oma kaivo jouduttiin poistamaan käytöstä ja siirtymään Kyrönjokilaakson Vesi Oy:ltä (myöhemmin Lakeuden Vesi) ostettuun veteen. Lamminmaallakaan ei siis edellisen kappaleen kylien tapaan
ole yhteyttä Kauhajoen Vesihuollon pääverkostoon.34
Kauhajoen kunnanvaltuusto on päätöksillään laajentanut Kauhajoen Vesihuollon toimialuetta näiden siirtyneiden osuuskuntien alueille.

AQUA BOTNICASTA KASVAA SUURI ASIAKAS

Vesihuollon koko autokanta on ajettu pihaan kuvattavaksi. Tummempi auto oli kuvaushetkellä (vuonna 1994) tuore hankinta, takana kaksi aiemmin ostettua Toyota Hiace 4WD
-pakettiautoa. Vasemmalta asentaja Seppo Nikko, työnjohtaja Kari Glasberg sekä toimitusjohtaja Martti Hirviniemi. Kuva: Kari Ojala.
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Aiemmin on kerrottu Teuvalle aloitetusta vedenmyynnistä, joka myöhemmin laajeni myös Närpiöön. Kiinnostusta vedenhankintaan oli laajemmallakin alueella ja Suunnittelukeskus Oy laatikin 1980-luvun lopulla yleissuunnitelmaa koko Närpiön seudun vedenhankintaan. Hankkeen takana oli
Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri ja siihen ottivat osaa Närpes Vatten Ab, Teuvan kunta, Kaskisten kaupunki sekä Karijoen kunta. Kauhajoen kunnan ja
Kauhajoen Vesihuollon edustajia osallistui joihinkin kokouksiin. Investointi
kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto perustui Kauhajoelta ostettavaan
veteen, mutta veden hinta nosti kokonaiskustannukset muutamia muita
vaihtoehtoja kalliimmiksi. Kauhajoen Vesihuolto selvitteli tahollaan, millä
hinnalla rannikolle vettä voitaisiin lopulta myydä ja miten lähteiden antoisuus ja luvat suhtautuisivat kasvaneisiin vesimääriin.35
Seuraavan vuosikymmenen alussa käytiin useita veden hintaan liittyviä
neuvotteluita Närpes Vattenin ja Teuvan kunnan kanssa. Närpiöläiset, teuvalaiset ja karijokelaiset etsivät jonkin aikaa myös yhteistyössä omaa uutta

vedenottamon paikkaa Karijoelta ja Kauhajoelta. Koepumppauksiakin tehtiin. Karijoki vetäytyi kuitenkin hankkeesta ja lunasti yhteenliittymän Karijoen alueella tekemät tutkimukset ja muut investoinnit itselleen. Seuraavaksi
muodostettiin vuonna 1993 Oy Aqua Botnica Ab -niminen uusi yhteenliittymä, johon Närpes Vattenin ja Teuvan kunnan ohella kuului Kaskisten
kaupunki. Kauhajoen Vesihuolto ja tukkuvesiyhtiö Aqua Botnica saivat neuvottelut päätökseen vuonna 1994. Samalla toimitussopimuksen vesimäärää
korotettiin huomattavasti ja Vesihuollon kanssa sovittiin vuosikeskiarvona
laskien 1 500–3 000 vuorokautisen vesikuutiometrin hankinnasta. Sopimus
tehtiin 40 vuodeksi.36
Jotta vettä olisi voitu toimittaa haluttu määrä, rakensi Kauhajoen Vesihuolto uuden 315 mm runkovesijohtolinjan Kirkonkylän ja Kainaston välille,
jo olemassa olevan 200 mm linjan rinnalle. Suunnitteluvaiheessa hanketta
kaavailtiin valtion vesihuoltotyöksi. Myös EU:n tuomat rahoitusmahdollisuudet selvitettiin. Lopulta hankkeeseen saatiin kunnan takaamaa korkotukilainaa sekä yhdyskuntien vesiensuojelu- ja viemäröintitoimenpiteisiin
tarkoitettua avustusta ja linja valmistui vuonna 1997. Aqua Botnica rakensi
vuosina 1997–1999 pääjohtoverkostoa Kauhajoelta osakkaiden vesivarastoihin. Johtoverkoston pituus on noin 65 kilometriä.37
Toinen Aqua Botnican sopimuksen täyttämisen edellytys oli vedenotto
lupien vesimäärien kasvattaminen. Vesihuolto haki ja sai Länsi-Suomen
vesioikeudelta luvan laajentaa pohjaveden käyttöä silloisten lupaehtojen
rajoissa siten, että vettä voitiin toimittaa Kauhajoen kunnan alueen lisäksi
Oy Aqua Botnica Ab:lle. Kauhajoen Vesihuollon tukkuveden myynti lähes
kaksinkertaistui jo vuonna 1998, kun tekniikka oli molemmin puolin valmiina. Kauhajoella vanha kansa sanoo edelleen juovansa ”Rydin vettä”, vaikka
se menee nykyään länsinaapureille. Tukkuvesiyhtiön ostama vesimäärä on
nykyään keskimäärin 2 000 kuutiometriä vuorokaudessa, mikä lähentelee jo
Kauhajoen sisällä jaeltua 2 600 kuutiometrin määrää.38
Aqua Botnican omistusosuudet ovat alkuvuosista hieman muuttuneet ja
Närpes Vattenin osuus on kasvanut, eräänä syynä viemärilaitostoiminnan
aloittaminen. Närpes Vattenilla ja Teuvan kunnalla on omiakin vedenottamoita, mutta Kaskisiin vesi tulee ainoastaan tukkuvesiyhtiön kautta. Aqua
Botnica on jatkanut omia vesitutkimuksiaan ja hakenut lupia veden ottamiseen esimerkiksi Kauhajoen Karhukankaalta. Syynä lisäveden etsimiseen
on huoli siitä, että Kauhajoen vesi ei riitä suurimman käyttöasteen aikoina.
Toistaiseksi lupia ei kuitenkaan ole saatu.39
Vuonna 1994 Vesihuolto jatkoi Lammasnevalle Vapoa varten rakennettua
vesijohtolinjaa Teuvan kunnan alueella olevaan Lahdenkylään, jossa kuluttajilla oli mahdollisuus liittyä suoraan asiakkaiksi. Teuvan kunta osallistui
linjan rakennuskustannuksiin. Myöhemmin Lahdenkylän pohjoispuolella olevasta Hirvelänpään kylästä jätettiin Vesihuollolle uusia hakemuksia
vesijohtoverkostoon liittymisestä. Linjaa päätettiin jatkaa, mutta liittyjiä ei
lopulta ilmoittautunutkaan tarpeeksi monta. Tuolloin päädyttiin ratkaisuun, jossa Hirvelänpään vesiosuuskunta rakensi tarvittavan laitteiston ja
Vesihuolto ryhtyi myymään vettä vesiosuuskunnalle.40 Teuvalainen Norin
Alapään vesiosuuskunta liittyi vedenostajiin vuonna 2006 ja rakensi mittari99

kaivon sekä vesilaitosten yhdyslinjan. Toinen saman seudun yhtymä, Norin
Vedenjohto-osuuskunta oli myös jo vuonna 2003 kiinnostunut lisäveden ostamisesta, mutta hanke raukesi joksikin aikaa. Vuonna 2009 osuuskunta tiedusteli mahdollisuutta liittyä kokonaan Kauhajoen Vesihuoltoon samaan tapaan kuin oman kunnan sisällä sijaitsevat pienet yhtymät. Vesihuolto päätyi
kuitenkin ehdottamaan, että osuuskunta rakentaa mittarikaivon sekä muut
veden toimituksen vaatimat rakennelmat. Teuvan yhtymille vesi menee
Kauhajoelta kahdesta eri haarasta.41

PIKKU-NOKIA VUONNA 1993
Keväällä 1993 kauhajokelaisia kohtasi monen yhteensattuman seurauksena
samantapainen onnettomuus kuin vuonna 2007 suuremmassa mittakaavassa Nokialla. Tuolloin Aronkylässä sijaitsevalla jätevedenpuhdistamolla pääsi
huuhteluvettä talousveden sekaan.43
Jätevedenpuhdistamolla käytettiin huuhteluvetenä puhdistettua jätevettä, ”prosessivettä”, josta ei vielä ollut tapettu bakteerikantaa. Tämän veden
varavetenä oli talousvesi. Talousvesiverkon ja teknisen veden verkon välillä
oli väliaikainen kiinteä kytkentä, joka oli jäänyt auki aiempien sattumusten
seurauksena. Normaalisti verkostojen erilaiset paineet olisivat pitäneet vedet erillään. Tällä kertaa kuitenkin talousvettä oli käytetty poikkeuksellisen
runsaasti ja talousvesiverkoston paine laski matalalle, jolloin sinne pääsi jätevettä. Saastunut puhtaan veden putkisto vastasi noin 1,5 %:a Vesihuollon
koko verkoston pituudesta.44
Tapahtumapäivän iltana Vesihuollon päivystykseen ilmoitettiin, että vedessä oli jotain vikaa. Aloitettiin toimenpiteet: huuhteluvesiventtiili suljettiin ja puhtaan veden verkostoa ryhdyttiin huuhtelemaan. Terveysviranomaisten ottamien alustavien laboratorionäytteiden perusteella verkosto
päädyttiin vielä desinfioimaan shokkiklooraamalla.45
Ongelma kosketti noin 80 kiinteistöä, ja noin 250 henkilöä sai jonkinlaisia
sairastumisoireita. Vaikutukset jäivät onneksi pieniksi ja vain muutama sairastunut kävi terveyskeskuksessa vaivojensa takia.46
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KAUPPAMIEHET SUUNNITTELEVAT SUURIA
Lama-ajan melskeissä syntyi muutamille yrittäjille idea hyvän kauhajokelaisen veden hyödyntämisestä bisnesmielessä. Kiemurat osuivat samoihin aikoihin, kun Suupohjan ja rannikon kuntien
vedenhankinta oli muutostilassa. Yrittäjät lähestyivät Kauhajoen kuntaa sekä Vesihuoltoa vuonna 1992, toiveenaan saada nämä sitoutumaan
noin 10 000 kuutiometrin vuorokautisen vesimäärän toimittamiseen edulliseen tukkuhintaan.
Vedet olisi pullotettu Kauhajoella. Pullovettä
olisi tuotettu niin suuria määriä, että Kauhajoelta olisi pitänyt lähteä rekka-auto Kaskisiin 5–10
minuutin välein ja Kauhajoen Talotehtaan koko
tuotantokapasiteetti olisi tarvittu kuljetuslavojen
valmistukseen!
Runsaan vedenkäytön lisäksi yrittäjillä oli kovia vaatimuksia veden laadusta: se olisi pitänyt
ottaa 200 metrin syvyydestä, jolloin mahdollisen
ydinlaskeuman aikaan ainakin vesi olisi ollut
puhdasta. Pullotusta ei ilmeisesti ollut aikomustakaan käynnistää tosissaan ja perimmäinen
tarkoitus lienee ollut pohjavesivarauksen hankkiminen itselle – vettä olisi sitten myyty ulkopuolisille ja otettu rahat välistä. Asia varmistui
kauhajokelaisille, kun eräs yrittäjien kalastelema asiakas soitti Vesihuollolle ja kyseli suoraan
vedenhintoja.42

JÄTEVESIHUOLTO
LIITTYY SAMAAN
LAITOKSEEN

KULUTTAJIEN MÄÄRÄ KASVAA VAKAASTI
Kauhajoen keskustassa koettiin pienimuotoinen rakennusbuumi vuoden
2005 tienoilla. Rakennuttajina oli kaupungin ohella kaupan ja eri teollisuudenalojen yrityksiä sekä yksityishenkilöitä, ja rakentamisen tahdissa
lähenneltiin jopa 1980-luvun parhaimpia vuosia. Kaupunki mm. laajensi
terveyskeskusta, nuoret tai vanhemmatkin perheet rakensivat omakotitaloja ja sijoittajat rivitaloja. Tämä näkyi myös Kauhajoen Vesihuollon liittymien määrissä. Kuluvalla vuosituhannella Kauhajoen Vesihuollon vesijohtoverkostoon liittyneiden kuluttajien määrä on nimittäin noussut peräti
21 % ja oli vuoden 2014 lopussa 4 589. On huomattava, että osa lisäyksestä
tuli Nummilahden Vesiosuuskunnan liittymisestä Kauhajoen Vesihuoltoon vuonna 2002. Kuluttajien liittymisvauhti on viimeisten vuosien aikana rauhoittunut 20–40 talouden luokkaan. Asuinkiinteistöjä on kuluttajista
yli 80 %.1
Kauhajoella jaellun veden määrä on 2000-luvun alkuvuosista puolestaan
noussut alle 10 %. Atria Oy:n teurastamo ja tuotantolaitos (nykyään A-Pihvi
Kauhajoki Oy) on tällä hetkellä suurin Kauhajoen Vesihuollon yksittäisistä
vedenkuluttajista ja sen osuus oman alueen vedenkäytöstä on 16 %. Muille
vesilaitoksille myydyn veden määrä on 2000-luvulla kasvanut ja oli vuonna
2014 jo 45 % laskutetun veden kokonaismäärästä.2
Hetkellinen vedenkulutus saattaa käydä hyvinkin korkealla, esimerkiksi
tammikuussa 2014, jolloin vettä pumpattiin keskimäärin 6 015 kuutiometriä
vuorokaudessa, kun vedenottoluvat yhteensä ovat 6 300 kuutiometriä vuorokaudessa vuosikeskiarvona laskettuna. Tämä selittyi samaan aikaan Sotkanrinteiden lumetuksen kanssa osuneella isolla vuodolla joenalituksessa Aronkylässä, jota etsittiin pitkään.3
Uutta runkolinjaa rakennetaan kohtuullisen vähän, ennätyshiljaisena
vuonna 2001 ainoastaan 1,3 kilometriä. Alle kahden kilometrin pituisia rakennusmääriä on toteutunut muutamaan otteeseen myös vuodesta 2008 eteenpäin. Tämän kirjan kirjoittamisen aikaan verkoston kokonaispituus oli kuitenkin kunnioitettavat yli 500 kilometriä.4

LAAJAN VESIJOHTOVERKOSTON, RAKENNUSTEN JA
RAKENNELMIEN HUOLTO VAATII JATKUVAA PERUSTYÖTÄ
Kun verkostoa ei enää ole juuri tarvinnut laajentaa, on ollut mahdollista paneutua putkien ja rakennelmien sekä koko vesihuollon järjestelmän paranteluun.
Isolähteen vedenottamolle, Lumikankaan vedenottamon lisäalueelle ja
Kirkasveden ottamoalueelle rakennettiin vuonna 2001 koekaivot ja huuhdeltiin siiviläputkikaivot niiden antoisuuden parantamiseksi. Urakoitsijana
oli Hämeen Käyttövesi Oy. Kirkasvedelle rakennettuun kaivoon asennettiin
pumppu vuonna 2004. Rydinlähde ja Rydin sivulähde saneerattiin kesällä
2013. Saneerauksen avulla veden saanto kasvoi yli 10 prosenttia.5 Pienempiä
paineenkorotuslaitoksia on asennettu latva-alueille. Näiden lisäksi on rakennettu muutama mittarikaivo seuraamaan mahdollisia virtausmuutoksia
ja painevaihteluita.
Korpikylässä oli toistuvia vuotoja, ja vuonna 2005 päätettiin uusia koko
kahden kilometrin linja Harrinmäen ja Korpikylän välillä. Uudistustyö toteutettiin vuonna 2006 autokelalta purettavalla yhtenäisellä 110 mm:n putkella. Menetelmällä päästiin eroon jatkoksista ja putkien kuljetukseen liittyvistä ongelmista. Merkittävimmille vedenottamoille sekä Kirkonkylän
paineenkorotuslaitokselle hankittiin varavoimalaitokset vuonna 2007. Ne
olivat oman kehittelytyön ja paikallisen metalliosaamisen tulos: dieselmoottoriin perustuvan laitteiston teki Olavi Palonkoski E-Elmecon Oy:stä ja koneiston suojaksi hankittiin käytetyt merikontit.6
Heti vuosituhannen alussa otettiin käyttöön uusi kaukovalvontajärjestelmä.
Järjestelmä kattoi päävedenottamot, Harrinmäen ylävesisäiliön sekä kaikki
paineenkorotusasemat. Kaukovalvontajärjestelmän ansiosta voitiin vuodot
huomata ja paikallistaa helpommin. Vuonna 2004 kaukovalvontaverkko muutettiin lankaverkkopohjaisesta radiomodeemipohjaiseksi. Harrinmäen säiliöllä on antenni, joka kerää Isolähteen, Lumikankaan ja muiden ”takanaan”
olevien vedenottamoiden ja pumppaamoiden tiedot. Sieltä ne toimitetaan
eteenpäin varikolle, jonne tulevat suoraan Kainaston (myös Aqua Botnican
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Rydinlähde sivulähteineen saneerattiin kesällä 2013. Vanha, sekalaatuinen maaperä
vietiin pois ja korvattiin puhtaalla savella, jolla pinta saatiin läpäisemättömäksi.
Pintavesivalumien liikkuminen kaivoihin päin estettiin kaatojen ja ulkoreunojen salaojituksen avulla. Päälle tuli suodatinkangas ja mursketta. Saneerauksen
yhteydessä uusittiin pääkaivon venttiili,
etsittiin vuodot ja vesijohto puhdistettiin
”possuttamalla”. Possutus pulautti ulos mm.
kolme oksanpätkää, jotka olivat todennäköisesti olleet putkessa 1960-luvun alusta
saakka. Kuvassa Rydin sivulähde saneerauksen loppuvaiheessa. Kaikille lähteille
on tämän jälkeen asennettu vielä aidat.
Kuva: Ilari Lehto.

Rahikkatien mittaria asennetaan Kirkonkylän paineenkorotuslaitoksen taakse.
Mittari tarkkailee 315 mm:n runkolinjassa Harrinmäeltä Rahikkatielle päin
virtaavaa vettä. Asennustöissä Micael
Nieminen, Esko Viitala ja Timo Nisula.
Kuva: Ilari Lehto.
Kirkonmäen asuinalueen valmistelevat työt ovat käynnissä lokakuussa 2013. Kaupunki on laittamassa viemäreitä ja Vesihuolto puhtaan veden putkia. Muita putkia ja kaapeleita
on tiedossa vielä sähkön, kaukolämmön sekä tietoliikenneyhteyksien toimittajilta. Kuva: Ilari Lehto.
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Joskus asentajat joutuvat improvisoimaan, että työ saadaan tehtyä valmiiksi. Tässä tonttihaaroja ei ole saatu lähtemään
menosuuntaan päin, vaan ne on jouduttu tuomaan ”takaheittona”, kun ne eivät olisi muuten mahtuneet. Venttiilikortistoon
liitetty valokuva kertoo tulevissa asennustöissä, mitä kohteessa on odotettavissa. Kuva: Ilari Lehto.

Työnjohtaja Ilari Lehto sekä varikon paineenkorotuslaitoksen UVdesinfiointilaite. UV-laite on tuore hankinta vuodelta 2014. Loppukesällä 2015 sellainen tilattiin myös Lumikankaan vedenottamolle.
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Marttilankylän paineenkorotuslaitos valmistui
vuonna 2012. Se korottaa painetta Marttilankylän suuntaan ja perälle. Kuva: Anne Haapanen.

Suuri osa Vesihuollon pientä työyhteisöä on sattunut samaan kuvaan. Asentaja Mauno Pulakan 60-vuotispäiviä juhlimassa tammikuussa 2004 toimistosihteeri Marketta Huhtanen ja hänestä vastapäivään kiertäen toimitusjohtaja Martti Hirviniemi, asentaja Kari
Ojala, päivänsankari Pulakka (oven edessä), työnjohtaja Kari Vesala, tuolloin jo Kauhajoen Lämpöhuollolle siirtynyt Vesihuollon
pitkäaikainen asentaja Tuomo Kananoja, asentajat Ilari Lehto ja Esko Viitala sekä työnjohtaja Kari Glasberg.

laitoksen), Marttilankylän, Kalavehenpuolen, Lamminmaan ja Harjankylän
tiedot. Valvontalaitteisto pitää yllä myös kulutustilastoja: kaikkien paikkojen
tilanne tallennetaan automaattisesti kerran vuorokaudessa. Valvomo-ohjelmaa päivitettiin vuonna 2008 ja lisättiin mm. varavoimakoneiden valvonta
ja raportointi. Yhteistyö Kristiinankaupungin aluehälytyskeskuksen kanssa päättyi vuonna 2002, kun paikalliset keskukset yhdistettiin suuremmiksi
yksiköiksi. Nykyään tietokoneet ilmoittavat ongelmatilanteista suoraan päivystäjälle. Valvomo-ohjelmasta voi havaita mahdollisia vikatilanteita myös
silmävaraisesti, kun reaaliaikainen käyrä alkaa poiketa totutusta trendistä.
Uusimpiin vedenottolupiin on sisällytetty velvoite vedenottamoiden aitaamisesta. Vedenottamoille ja merkittävimmille ja paineenkorotuslaitoksille on
viime vuosina asennettu metalliset suoja-aidat sekä kulunvalvonta-anturit.7
Yhtiön hitsauslaitteet ovat nykyään teknisesti huippuluokkaa; monet
muut yhtiöt vuokraavat laitteita, eikä juuri kellään ole hitsausvaunua. Vaunu
sai alkunsa Kainaston 315 mm:n linjaa asennettaessa, kun kyllästyttiin keräämään hitsausta suojaavaa telttaa ”ympäri lakeuksia”. Nykyään vaununa toimii vanhan hitsausvaunun rungon päälle nostettu merikontti.8

Vesihuollon toimisto siirtyi vuonna 2001 omista toimitiloista kunnantalolle. Kunta oli asiassa aloitteentekijänä. Osa tehtävistä siirtyi tässä vaiheessa
kunnan henkilökunnan vastuulle (kirjanpito, palkanlaskenta ja ostoreskontra) ja niistä maksetaan korvausta kunnalle.9 Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
laati vuoden 2001 vesihuoltolain perusteella uudet, lain hengen mukaiset
vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot sekä liittyjän ja laitoksen väliset
sopimusehdot. Kauhajoen Vesihuolto otti nämä käyttöön vuonna 2003. Johtoverkoston poistosuunnitelmat jouduttiin päivittämään Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2000 antaman ennakkoratkaisun perusteella. Poistot
oli aiemmin tehty menojäännöspoistoina, mutta nyt otettiin takautuvasti
käyttöön 25 vuoden pitoaikaan perustuva tasapoisto.10

VEDENOTTOLUVAT PITKÄN TIEN TAKANA
Edellisellä vuosikymmenellä aloitettuja pohjavesitutkimuksia jatkettiin vuosituhannen alussa, tarkoituksena löytää uusia kaivonpaikkoja sekä
tuottaa tietoa vedenoton lisälupien taustalle. Vuonna 2004 aloitettiin yh107

PERUNAMAAN PAIKKA

ASENTAJIEN TUNNELMIA

Asennettiin runkolinjaa uudelle alueelle. Linja kulki erään rouvan pihamaan
poikki, ja työmaan siistiminen oli epähuomiossa jäänyt ”vaiheeseen”. Kun
Vesihuollossa huomattiin asia ja oltiin
tulossa tasoitustöihin, esteli rouva kovasti. Tätä ihmeteltiin ja yritettiin kuitenkin päästä aloittamaan tasoitustyö.
Lopulta selvisi, että maanmuokkausjälkeä olikin käytetty neuvokkaasti
hyväksi ja istutettu siihen perunaa!

Kauhajoen Vesihuollon asennustöistä vastaa pieni,
mutta motivoitunut joukko työntekijöitä. Asentajat
Micael Nieminen, Timo Nisula ja Esko Viitala kokoontuivat kahvipöydän ääreen 1.4.2015 kertomaan ajatuksiaan Vesihuollosta työpaikkana. Päällimmäisenä nousi
esiin työtehtävien vaihtelevuus. Kaikki haastatellut
pitivät sitä positiivisena tekijänä ja jopa merkittävänä
osana työn vetovoimaa.
Työpäivien yllätyksellisyyden vastapainona itse Vesihuollon todettiin olevan hyvä ja vakaa työpaikka. Kun
työntekijät ovat joustaneet, on joustoa löytynyt myös
työnantajan puolelta. Pidempään töissä olleet nostivat esiin myös toimintatapojen muuttumisen oikeaan
suuntaan: asentajien itsenäisyys on kasvanut vuosien
mittaan. Tähän on osaltaan vaikuttanut työntekijöiden
kouluttautuminen. Asentajista Nisula ja Viitala ovat
suorittaneet vesihuoltoalan ammattitutkinnon työn
ohessa ja Nieminen on valmistunut Kurikan ammattioppilaitoksen LVI-puolelta. Lisäksi vuosien mittaan
on käyty erilaisia kursseja ja viime vuosina suoritettu
myös pakollisia pätevyyskortteja. Asentajat korostivat
kuitenkin, että vesihuollon töissä tarvitaan hyvin monipuolisia taitoja, joita kaikkia ei mikään koulu tai kurssi
voi tarjota, vaan ne opitaan tekemällä.

KIIREELLINEN TAPAUS
Isäntä soitti syksyllä: ”Meillä vuotaa”.
Vesihuollolta kysyttiin, onko vuotanut
jo pitkäänkin. Isäntä totesi, että keväästä asti on vuotanut. ”Mutta kun
vuoto on tuossa laitumen reunalla,
niin vein vain kaivonrenkaan ympärille ja lehmät ovat juoneet siitä vettä
koko kesän. Nyt kun talvi on tulossa,
niin voisitte käydä korjaamassa, mutta varokaa, ettei rengas mene rikki!”

Eräs tällainen taito on asiakkaiden kanssa toimiminen. Kun asentajien tyypillisiin työtehtäviin kuuluu
putkivuotojen korjauksia, mittarien ja mittariventtiilien
vaihtoa, uusien liittymien avaamista ja jäätyneiden johtojen sulattamista, on asiakaspalvelu iso osa työnkuvaa. Vesihuollon asiakaspalvelussa tulee luonnostaan
tapauksia, joissa asiakas on hädissään vaikkapa vuotavan putken vuoksi. Asentaja ei kuitenkaan voi hätäillä
– eikä siihen ole tarvettakaan, sillä pitkän kokemuksen
perusteella ratkaisu kyllä löytyy. Asiakkaiden kanssa
toimimista pidettiin myös työn pluspuolena.
Päivystys on oleellinen osa tämäntyyppistä työtä.
Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, kun lähtövalmius on
nopea. Asentajat muistelivat esimerkiksi joulua, jolloin
oli kova pakkanen ja lähtöjä oli tiheästi koko pyhien
ajan. Päivystyksessä terveen järjen käyttö ja improvisointi ovat arvossaan, kun päivystysvuorossa oleva arvioi tilanteen: onko vuoto niin pieni, että se korjataan
vasta työajalla, korjaanko itse heti vai hankinko paikalle tarvikkeet, apuvoimat ja koneet.
Vesihuollon kohteissa on omat vaaranpaikkansa, joita
kaikkia ei voi ennakoida, eikä kaikkia ennakoitaviakaan
voi täydellisesti hallita. Nämä vaaranpaikat syntyvät
esimerkiksi monia kaapeleita sisältävistä kohteista ja
suihkuavasta tai tulvivasta vedestä. Kaivantotyöt ovat
melko raskaita ja pakkanen sekä vesisade antavat niihin

oman silauksensa. Maaperä voi käyttäytyä arvaamattomasti, vaikka sen ominaisuudet tunteekin. Esimerkiksi
Nummijärvellä pohjavesi on luonnostaan niin korkealla
ja virtaus kovaa, että vesi tulee väistämättä putkikaivantoon. Eräässä kohteessa hietapitoinen kaivanto lähti vain
itsestään leviämään. Hiedan ja veden sekoitusta tulvi
kaivantoon ja asentajat olivat tuntikausia vyötäröä myöten hietavellissä, vaikka apuna oli kaivinkone ja imuauto.
Asentajat pitivätkin työturvallisuuteen paneutumista tärkeänä parannuksena työolosuhteissa. He kertoivat myös,
että paras henkivakuutus montussa työskentelevälle on
valpas työkaveri, joka seuraa päätyönään kaivannon seiniä. Toisaalta joskus on ihan mukaviakin monttuja, kun
aurinko paistaa ja maat pysyvät kuoseissaan.
Asentajien näkökulmasta Vesihuollon toimittama laadukas ja lisäaineeton vesi on arvokas asia ja osa motivaatiota. Asioita ei voi tehdä kuinka sattuu, vaan aina on
mielessä, että kyseessä on ihmisten terveys. Leipäpapin
asenteella olisi vaikea pakottaa itsensä korjaamaan
vuotoa 25 asteen pakkasessa. Kun haastattelussa kysyttiin, tuleeko silloin mieleen vaihtaa työpaikkaa, totesi Esko Viitala: Ei silloin ajattele muuta kuin että tämä
pitää saada äkkiä kuntoon! Asentajat kertoivat myös,
että haasteelliset tehtävät ovat omalla tavallaan kiehtovia. Niistä pitää selvitä, joskus yksin ja joskus porukalla.
Toistaiseksi kaikista on selvitty.11

Kauhajoen Vesihuollon nykyiset toimistotyöntekijät työnsä ääressä: istumassa Anita Saarikoski, vieressään
Mari Rajala. Kuva: Kari Harju / Karin Kamera.

teistyössä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa Kirkasveden alueen
lisätutkimukset. Tutkimuksia tehtiin pari vuotta myöhemmin myös Lumikankaankeitaan alueella 3–4 kilometrin etäisyydellä Kirkasveden ottamosta samalla pohjavesialueella. Ensin haettiin vettä Lumikankaan keskiosista
ja reunalta, mutta pintamaat olivat liian kivisiä ja moreenimaisia. Pihlajan
alueeksi nimetystä kohteesta oli hieman ennakkotietoa. Kohde osoittautui
hyväksi ja vedenoton mahdolliset sivuvaikutukset vähäisiksi. Lisäksi tutkittiin Harrinkankaalla Uitonmäen alueella. Paikan antoisuus on erinomainen
ja paikka sopii muutenkin vedenottamolle.12
Kahdella jälkimmäisellä alueella tehtiin myös luontoselvityksiä yhteiskunnan yleisen ympäristötietoisuuden lisäännyttyä. Kun aiemmin huolestuttiin lähinnä siitä, kuivuvatko lähiseutujen kaivot vedenoton vuoksi, kohdistuu yleisön huoli nykyään luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.
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Tutkitut alueet eivät ole Natura-alueilla tai niihin yhteydessä. ELY-keskuksen vesistöpuoli on kuitenkin huomauttanut, että Kirkasluomaan, Tervaluomaan ja sitä kautta Möykkyluomaan johtavat pohjavesipurkautumat pienenisivät vedenoton myötä.13
Suunnittelukeskukselta tilattiin ympäristölupakäsittelyyn kuuluvien selvitysten ja asiakirjojen valmistelu vedenoton lisälupien hakemiseksi. Kauhajoen Vesihuolto jätti vuonna 2008 Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle
(nykyään AVI) lupahakemuksen yhteensä 3 000 kuutiometrin suuruisen vuorokautisen vesimäärän ottamisesta Lumikankaan ja Kirkasveden ottamoilta
yhteensä. Lumikankaalla oli ennestään lupa 2 000 kuutiometrin ottoon. Länsi-Suomen ympäristölupavirastolta saatiinkin syksyllä 2009 lupapäätös lisäveden otosta näiltä vedenottamoilta. Lupapäätöksestä kuitenkin valitettiin
Vaasan hallinto-oikeuteen ja prosessi jatkui Vesihuollon antamalla vastineella.

Vesihuollon asentajat Esko Viitala ja Micael Nieminen
korjaavat Arvinkujalla 315 mm päävesiputken vuotoa.
Tämä on malliesimerkki hankalasta tilanteesta. Vuodosta
tuli ilmoitus illalla ja paikan päällä todettiin, että vettä
valui aika vuolaasti ojaan. Koska oli jo hyvin myöhä, ei
ollut mahdollisuutta saada paikalle erilaisten kaapelien
sijaintien näyttäjiä toisista organisaatioista ja korjaus
oli jätettävä aamuun. Päivällä taas ei ollut mahdollista sulkea linjaa täysin, sillä venttiilit eivät pitäneet – ja
toisaalta linjan takana oli vettä käyttävää teollisuutta.
Paikalle otettiin toinenkin kaivinkone työtä avittamaan
ja asentajat korjasivat putken keskellä vesisuihkua. Vuodon syy ei selvinnyt korjauksen aikana. Kuva: Ilari Lehto.
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Länsi-Suomen ympäristökeskus kielsi vuonna 2009 vedenoton toistaiseksi
jo valmistuneelta Kirkasveden ottamolta. Samalla toivottiin, että Vesihuolto
aloittaisi Kirkasluoman ja Möykkyluoman tarkkailun. Vesihuolto aloittikin
vuonna 2010 pintavesien tarkkailun ja on koekalastuttanut Möykkyluomaa,
jossa on jonkin verran pienikokoisia lohensukuisia kaloja.14
Vuonna 2010 käytiin Ramboll Finland Oy:n ja Länsi-Suomen ympäristö
keskuksen kanssa neuvottelu mahdollisista vedenottamoiden paikoista ja
vedenottolupien lisäyksestä. Samana vuonna päätettiin ostaa yhden hehtaarin kokoinen määräala vedenottamon paikaksi Harrinkangas B -pohjavesialueelta Uitonmäestä. Tälle määräalalle on haettu vedenottolupaa 1 000
kuutiometrille vuorokaudessa (vuosikeskiarvona laskettuna).15
Kauhajoen Vesihuolto teetti vuonna 2010 myös yleisselvityksen Kauha
joen vedenhankinnan kehittämiseksi. Suunnitelman laati Ramboll Finland
Oy. Siinä esitettiin vedenhankinnan kehittämismahdollisuudet ja jatkotutkimustarpeet Kauhajoella. Lisäksi Vesihuolto osallistui Keltamäen ja Nummikankaiden pohjavedensuojelusuunnitelmien ohjausryhmätyöhön vuodesta
2004 lähtien. Tätä suunnitelmaa laati Suunnittelukeskus Oy.16
Rambollin laatiman suunnitelman pohjalta tehtiin pohjavesitutkimuksia useissa paikoissa, sekä vanhoilla tutuilla alueilla että muutamilla uusilla. Esimerkiksi Nummikangas B -pohjavesialueella koepumpattiin vuosina
2011–2012. Alueelle on suunniteltu Siniharjun vedenottamoa. Paikalta saatiin
3 000 kuutiometriä vuorokaudessa kuuden viikon ajan. Vedenlaatututkimusten perusteella käyttöön saatava vesi olisi erittäin hyvälaatuista. Nummijärven koepumppaustulosten perusteella jätettiin vedenottolupahakemus
keväällä 2013. Pian seurasi AVI:n lisäselvityspyyntö. Lisäselvitykset koskivat
lähinnä koekalastusta sekä mahdollisia luonnontilaisia ja luonnontilaisen
kaltaisia pienvesiä. Alue on Kauhajoen kaupungin omistuksessa. AVI myönsi
loppuvuodesta 2014 luvan 3 000 kuutiometrin suuruiseen vesimäärään kuukausikeskiarvona laskien. Luvasta on valitettu ja käsittely on kesken.17
Koepumppauksia tehtiin myös Lamminmaassa, Keltamäen pohjavesialueella lentokentän ympäristössä. Kesien 2012–2013 aikana toteutettujen tutkimusten mukaan alueen antoisuus ja veden laatu eivät ole niin hyviä kuin
muilla tässä kirjassa esitetyillä kohteilla. Pohjavesi on mahdollista saada

Harrinkankaalla sijaitsevan Uitonmäen tulevan vedenottamon alueella on hyvä antoisuus ja paikka on muutenkin
sopiva vedenottamolle, sillä merkittäviä luontoarvoja ei ole. Uitonmäelle tehtiin kaivo vuonna 2011. Kuvassa kaivon
asentamista seuraavat Kauhajoen Vesihuollon vt. toimitusjohtaja Kari Glasberg sekä hallituksen puheenjohtaja
Antti Ala-Kokko. Urakoitsijana toimi Maanrakennus Jokinen Oy Ikaalisista. Uitonmäen tulevan vedenottamon
paikalta on aikanaan otettu maa-aineksia. Kaivanto helpotti järjestelyitä muutama vuosi aiemmin tehdyn koepumppauksen aikaan, sillä vesi on kohtuullisen syvällä ja koepumppaus tehdään maanpinnalta käsin imemällä.
Maata jouduttiin siltikin siirtämään väliaikaisesti pois useampi metri. Kuva: Ilari Lehto.
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Lamminmaan alueella on koepumpattu kahdessa eri paikassa. Kuvassa näkyy vuoden 2012 tutkimusaluetta. Putkien
laippaliitos oli erään yön aikana murtunut. Kun pumput kuitenkin jatkoivat veden pumppaamista, valui vesi soramonttuun ja muodosti melkoisen lammikon. Kyseisen alueen lupaprosessia ei ole vielä käynnistetty. Kuva: Ilari Lehto.

KIRKASVEDEN, UITONMÄEN JA PIHLAJAN KOEPUMPPAUKSET
Vuonna 2004 Vesihuolto ryhtyi yhteistyössä Länsi-
Suomen ympäristökeskuksen kanssa tutkimaan Kirkasveden tulevan vedenottamon alueen antoisuutta.
Alue kuuluu luokkaan I eli vedenhankinnan kannalta
tärkeisiin pohjavesialueisiin. Sitä oli tutkittu perusteellisesti viimeksi vuonna 1972. Aiemman tutkimuksen oli tehnyt Maa ja Vesi Oy. Yhden koepumpatun
pisteen tienoille oli sittemmin perustettu nykyinen
Lumikankaan vedenottamo. Kirkasveden vedenottamon alueella sijainneen koepumppauspisteen kohdalle oli vuonna 2001 rakennettu putkikaivo. Näiden
pisteiden yhteiseksi antoisuudeksi oli 1970-luvulla
arvioitu 4 000 kuutiometriä vuorokaudessa. Pohjavesi
on paineellista ja pohjaveden pinnan alenemat olivat
koepumppauksen aikana olleet yli seitsemän metriä.
Lähiympäristön alenema oli ollut neljästä seitsemään
metriä. Pumppauksen vaikutus oli ollut havaittavissa
noin 600 metrin etäisyydellä. Lumikankaan veden
ottamolle oli vuonna 1978 myönnetty lupa 2 000 kuutiometrin vuorokautiseen määrään.
Uudet koepumppaukset tehtiin numerolla 501 nimetystä pisteestä sekä jo rakennetusta putkikaivos-

ta keväällä 2004. Pistettä 501 pumpattiin yhteensä
36 vuorokauden ajan ja putkikaivoa 47 vuorokauden
ajan. Kohteiden yhdistetty keskimääräinen tuotto oli
noin 1 330 kuutiometriä vuorokaudessa. Pumpattujen
kohtien painepinnat laskivat pumppauksen aikana
neljästä kuuteen metriä. Samanaikaisesti normaalisti
toiminnassa olleesta Lumikankaan vedenottamosta
pumpattiin suunnilleen samanlainen määrä vettä. Suurin vaikutus oli itse koepumpatuissa pisteissä. Läheisellä Isolähteen ottamolla ei havaittu muutoksia testin
aikana, sen sijaan muutamissa yksityisissä kaivoissa
pumppaus hieman näkyi. Alueella ei ole arvokkaita
lähdepurkaumia. Kirkasluoman virtaaman arvioidaan
kuitenkin hieman pienenevän, kun siihen tulevia lähdepurkautumia poistuu. Tutkimuksen perusteella
alueen yhteistä antoisuusarviota laskettiin 3 000 kuutiometriin vuorokaudessa.
Kaksi vuotta myöhemmin koepumppauksia tehtiin
hieman kauempana Lumikankaankeitaan alueella, kohteessa joka on Vesihuollossa nimetty Pihlajan alueeksi.
Pohjavesi oli täälläkin paineellista. Tutkimuksessa pumpattiin kahdesta pisteestä kesäaikaan 48 päivän ajan

ja antoisuudeksi saatiin keskimäärin 800 kuutiometriä
vuorokaudessa. Alueella tehdyn luontoselvityksen mukaan siellä sijaitsee viisi vesilain mukaista luonnontilaista lähdettä. Vedenottaminen vaikuttaa kuitenkin vain
yhteen vesilain mukaiseen lähteeseen, minkä lisäksi
vaikutusta oli havaittavissa yhdessä muussa lähteessä
ja sekä entisessä kalankasvatusaltaassa. Vaikutuksia
Takaluoman ja Möykkyluoman virtaamiin ei näiden tutkimusten perusteella pystytty arvioimaan. Molemmissa
luomissa on taimenkanta.
Vuodenvaihteessa 2006–2007 tutkittiin vielä Uiton
mäen aluetta Harrinkankaalla. Koepumppaus kesti
joulukuun puolivälistä maaliskuun alkuun. Antoisuus
oli hyvä, 1 200 kuutiometriä vuorokaudessa ja pohjaveden pinnan alenema pieni, vain puolisen metriä.
Alueelta ei löytynyt vesilain mukaisia luonnontilaisia
lähteitä. Uitonmäen harjun poikki kulkeva purouoma
on luonnontilaisen kaltainen lähdepuro. Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä Kauhajoen lähdekasvillisuuden esiintymiselle tai suojelutasolle. Pohjavedenotto
alueella tulisi vaikuttamaan kahteen lähdepurkaumaan
ja niiden myötä Tervaluoman virtaamaan.21
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käyttöön hyvälaatuisena hajauttamalla vedenottoa eri vedenottopisteisiin.
Lamminmaa on yksi vedenhankinnan vaihtoehdoista ja vedenotolle tullaan
mahdollisesti hakemaan lupaa.18
Vuonna 2013 jätettiin aluehallintovirastoon lisäselvityksiä Kirkasveden
ja Uitonmäen vedenottamoiden vaikutuksista Päntäneenjoen, Möykkyluoman ja Kirkasluoman virtaamiin, vedenkulkuun, kalakantoihin sekä viita
sammakkojen, lähdesirvikkäiden ja lähdesaran esiintymiseen. Kyseisiä lajeja ei esiintynyt suunnitelluilla vedenottoalueilla. Alueilla ei ole myöskään
luonnontilassa olevia lähteitä, mutta Uitonmäen pohjoispuolella sijaitsee
yksi lähes luonnontilainen lähde.19
Aluehallintovirasto hylkäsi vuonna 2014 Kirkasveden ja Uitonmäen
vedenottamoita koskevat lupahakemukset. Perusteluna oli, että hakemuksien mukaisesta vedenotosta yleisille tai yksityisille eduille saatavaa hyötyä ei voitu pitää huomattavana verrattuna siitä koituviin menetyksiin.
Kielteinen päätös perustuu lähinnä Päntäneenjoessa ja Möykkyluomassa
esiintyvään taimenkantaan, joka lisääntyy luontaisesti. Aluehallintoviraston mukaan taimenta voi ainakin ajoittain esiintyä myös Tervaluomassa.
Päätöksistä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen (jo toista kertaa) lokakuussa 2014.20

VIEMÄRILAITOS SAMAAN HALLINTOON
Kauhajoen kunta oli Vesihuoltoa perustettaessa merkinnyt 51 % osakkeista. Kunta oli vuosien mittaan tehnyt muutamia ostoksia ja 1990-luvun
puolivälissä se omisti osakkeista 57 %. Vuodesta 2001 eteenpäin (tuolloin
kaupungiksi muuttuneen) Kauhajoen omistusosuutta kasvatettiin nopeasti
osakkeiden ostoilla ja vuonna 2004 lukema oli 77 %. Tämä ei kuitenkaan
ole johtanut Vesihuollon kunnallistamiseen, vaan vuonna 2012 tehtiin päinvastainen liike, kun vuosikymmeniä erillään toimineet puhtaiden vesien ja
jätevesien huolto yhdistettiin saman hallinnon alle, Kauhajoen Vesihuolto
Oy:öön. Asiaa oli valmisteltu yli vuosikymmen.22
Vuonna 2001 annettu Vesihuoltolaki selvensi kuntien ja vesihuoltolaitosten vastuita. Kauhajoen Kaupunginhallitus asetti toimikunnan selvittämään puhtaan veden laitoksen sekä viemärilaitoksen fuusiota vaihtoehtona lain suomalle viemärilaitoksen sisäiselle eriyttämiselle. Yhdistymisen
kustannukset ja muut vaikutukset arvioitiin ja samalla tehtiin viemärilaitoksen arvonmääritys. Asia jäi kuitenkin useaksi vuodeksi lepoon, kunnes vuonna 2007 Kauhajoen kaupunginhallitus päätti teettää uuden selvityksen yhdistymisen konkreettisesta toteuttamisesta. Selvityksen teki
FCG Efeco Oy. Asia eteni myönteisiin päätöksiin niin kaupungin kuin
Vesihuollonkin hallinnossa. Päätettiin myös, että keväällä 2008 eläkkeelle
jäävän Vesihuollon toimitusjohtaja Martti Hirviniemen tilalle ei valittaisi
vakinaista haltijaa ennekuin yhdistyminen olisi selvä. Tehtävää hoiti vt:nä
Kari Glasberg.23
Varsinaiseen yhdistymiseen päästiin kuitenkin vasta vuoden 2012 alussa,
sillä kunnalliset prosessit vievät aina oman aikansa. Yhdistyminen toteutettiin liiketoimintakaupalla, jossa Kauhajoen Vesihuolto Oy osti siihen saakka
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kunnallisena yksikkönä toimineen jätevesihuollon. Kaikesta selvitystyöstä
huolimatta viemärilaitoksen rakennelmat jäivät vielä tässä vaiheessa edelleen kaupungin omistukseen ja Vesihuolto maksaa niistä vuokraa. Ne tullaan todennäköisesti myöhemmin ostamaan yhdistyneen laitoksen haltuun.
Yhtiöjärjestyksessä yhtiön toimialaa muutettiin kattamaan koko vesihuollon
kenttä: Toimialana on rakentaa, hoitaa ja ylläpitää toiminta-alueellaan vesihuoltolain tarkoittamaa talousvesi- ja viemärilaitostoimintaa. Yhdistyneen Vesihuollon
ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi valittiin viemärilaitoksen johtajana toiminut Pekka Mäkinen.24
Nykyään Kauhajoen Vesihuollon viemärin piirissä on noin 7 500 henkeä.
Viemäröinti on rajoittunut keskustaajaman tienoille, eikä millekään sivukylälle ole tehty yhtenäistä jätevesiratkaisua. Asiaa koetettiin edistää 2000-luvun alkupuolella tehdyllä vesihuoltosuunnitelmalla, jossa määriteltiin mitä
alueita tultaisiin viemäröimään. Tähän väliin osuivat kuitenkin kaupungin monet muut rakentamishankkeet ja taloudellinen tilannekin heikentyi
vuosikymmen lopun globaalin finanssikriisin seurauksena. Viemäreitä on
sittemmin rakennettu vain uusien kaava-alueiden yhteyteen, aivan kuten
puhtaan veden linjojakin; lisäksi jonkin verran on rakennettu nykyisen toiminta-alueen sisällä.25
Yhdistyminen oli tätä kirjaa kirjoitettaessa vielä kohtuullisen tuore tapahtuma, molempien laitosten historioihin verrattuna. Se on kuitenkin toiminut käytännössä, vaikka henkilöstö työskentelee vielä pääasiassa omissa
entisissä laitoksissaan. Kiire- tai ammattiapua on nyt enemmän saatavilla
puolin ja toisin. Viemärilaitos tekee edelleen kaupungille joitakin sähkötöitä
katuvaloihin ja liikennevaloihin liittyen, mutta niitä on pyritty viime aikoina
vähentämään.26

YHTEISTYÖ MUIDEN PAIKALLISTEN VESIYHTYMIEN KANSSA
Nykyään vesilaitoksia ei enää jaotella yleisiin ja muihin vesilaitoksiin. On
kuitenkin syytä mainita, että Kauhajoella toimii toinenkin vanhan jaon mukainen yleinen vesilaitos, suurimman kylän alueelle sijoittunut Päntäneen
Vesihuolto Oy. Lisäksi Kauhajoella toimii edelleen useita pieniä vesiosuuskuntia. Yhtymien määrä kävi huipussaan ennen 1980-luvun puoltaväliä,
jolloin niitä oli pitkälti yli 30 kappaletta. Kauhajoen kunta oli avustanut
rahallisesti monien pienten vesiosuuskuntien investointeja. Vuoden 2001 vesihuoltolaissa tarkennettiin kunnan vastuita vesihuollosta. Sen mukaan kunta vastaa vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä koko alueellaan. Kaikki yli 50 hengen osuuskunnatkin ovat nykyään vesihuoltolaitoksia
ja niille määritetään toiminta-alue. Vesilaitosten toiminta-alueiden ulkopuoliset alueet pitää tarvittaessa liittää johonkin toiminta-alueeseen tai jopa
perustaa uusi laitos. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kunnan tulisi järjestää
alueelle keskitetty vesihuolto, vaan kunta voi täyttää huolehtimisvelvollisuutensa esimerkiksi auttamalla asukkaita perustamaan vesiosuuskunnan.27
Kauhajoella uusia vesiyhtymiä ei kuitenkaan ole perustettu enää 1980-luvun
jälkeen. Lamminmaalla sellaista suunniteltiin, mutta kylä liittyi kuitenkin
suoraan Kauhajoen Vesihuoltoon vuonna 1996.

Viemärilaitoksen toiminnot ovat nykyään osa Kauhajoen Vesihuoltoa. Infrastruktuuri kuuluu toistaiseksi edelleen Kauhajoen kaupungille. Viemärilaitoksen maanpäälliset rakennelmat näkyvät tässä keväällä 2015 otetussa kuvassa. Alkuperäinen laitos on vuodelta 1975, minkä jälkeen vuonna 1986 rakennettiin ympäristönormien kiristymisen ohjaamina uusi
jälkiselkeytys- ja esikäsittelyosio, pääosin Atrian tuottamien jätevesien esikäsittelyyn. Atrialta tuleekin nykyään suoraan oma linjansa, joka esikäsitellään erikseen ennen yhdistämistä muuhun jäteveteen. Vuonna 1995 kiristyneeseen ympäristölupaan vastattiin saneerauksella ja rakentamalla ammoniumtypen poisto-osa. Seuraavan kerran ympäristölupa
uusittiin vuonna 2003, jonka seurauksena vuosina 2005–2006 otettiin käyttöön kokonaistypen poisto. Vuosina 2007–2008 on jälleen saneerattu laitosta ja tehty sen jälkeen vielä toinen
lietesiilo ja toinen linko. Kuva: Pasi Mäkiä.
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Kauhajoen Vesihuollon ohella Kauhajoella toimii useita muitakin vesi
osuuskuntia, -yhtymiä tai -osakeyhtiöitä, joista Päntäneen Vesihuolto
Oy on lähinnä suurin. Lista ei ole pienimpien yhtymien osalta täydellinen. Nimien kirjoitustapa vaihtelee eri lähteissä. Tässä laitettiin
kaikille yhtenäisyyden vuoksi isot alkukirjaimet nimen loppuosaan.
Yhteisön nimi		
Perustamisvuosi
Ikkelänkylän Vesiosuuskunta			1945
Rytinevan Vesiyhtymä			1949
Sahankylän Vedenhankinta-osuuskunta
1954
Hangaskylän Eteläpään Vesiyhtymä		
1955
Laksonperän Vesiyhtymä			1959
Hakokallion Vesiyhtymä			1960
Koivuniemenmäen Vesiosuuskunta		
1963
Lustilan Vesiosuuskunta			1963
Kuutinkylän Vesiyhtymä			1964
Aro-Lustilan Vedenjohto-osuuskunta		
1965
Laitilanpaikan Vesiosuuskunta		
1965
Nahkaluoman Vesiyhtymä			1965
Vennanmäen Vesiosuuskunta		
1965
Lylykeitaan Vesi Oy				1968
Nummikosken Vesiyhtymä			1969
Päntäneen Vesihuolto Oy			
1970
Muurahaisen Vesiyhtymä			1975
Pahalähteen Vesiyhtymä			1975
Sydänkorvenlähteen Vesiyhtymä		
1975
Kauhajärven Vesiosuuskunta			1985

Tällä hetkellä Kauhajoen Vesihuolto myy lisävettä tarpeen mukaan seuraaville pienemmille yhteisöille Kauhajoella, Teuvalla ja Kurikassa.
Aro-Lustilan Vedenjohto-osuuskunta
Asemanmaan Vesiosuuskunta (Kurikka)
Ikkelänkylän Vesiosuuskunta
Hautalan Vesiosuuskunta
Hirvelänpään Vesiosuuskunta (Teuva)
Lustilan Vesiosuuskunta
Kuutinkylän Painovesiyhtymä
Norin Alapään Vesiyhtymä (Teuva)
Norin Vedenjohto-osuuskunta (Teuva)
Vennanmäen Vesiosuuskunta
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Muutamista taulukon vesiyhtymistä on lisätietoja eri kyläkirjoissa. Hyypän kyläkirjassa Hyvä on Hyypässä hypellä kerrotaan Lylykeitaan, Muurahaisen, Laitilanpaikan, Kauhajärven sekä Pahalähteen yhtymistä ja Ikkeläjärven
kyläkirjassa Äkkiä akka kyytille… Hakokallion, Koivuniemenmäen, Rytinevan
sekä Laksonperän yhtymistä. Nummikosken kyläkirjassa käsitellään puolestaan tämän kylän yhtymää.28
Uudella vuosituhannella on koettu muutamia kuivia kesäkausia. Vaikka
pohjavesipinnat Kauhajoen Vesihuollon päävedenottoalueilla laskivat, ei
Vesihuollon vedenjakelukyky vaarantunut. Sen sijaan kuivat vuodet toivat
uusia liittyjiä verkostoon, asukkaiden tai pienten vesiyhtymien omien kaivojen ehdyttyä. Samoin lisävettä ostaneiden pienten vedenottamoiden kulutus
Kauhajoen Vesihuollon kautta lisääntyi ja uusia yhtymiä liittyi vedenostajien joukkoon (Norin Vedenjohto-osuuskunta, Hautalan Vesiosuuskunta ja
Kuutinkylän Painovesiyhtymä).29

LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSIA 2000-LUVULLA
Vuonna 2000 tuli voimaan ympäristönsuojelulainsäädännön uudistus, jonka tarkoitus oli koota eri laeissa hajallaan olleet säännökset ympäristön pilaantumisesta yhteen ympäristönsuojelulakiin. Samalla tehtiin muutoksia
moniin asiaa liippaaviin lakeihin tai niitä kumottiin kokonaan. Keskeisiä
uudistuksia olivat yhtenäinen ympäristölupa ja yhtenäiset valvontakeinot.
Vesihuoltoon liittyen voidaan mainita, että vesioikeudet lakkautettiin ja
valtion lupaviranomaisiksi tuli kolme ympäristölupavirastoa. Ympäristölupia käsiteltiin edelleen kuitenkin myös alueellisissa ympäristökeskuksissa ja
kunnissa.31 Hallinnolliset muutokset jatkuivat vuonna 2010, jolloin ympäristölupavirastojen tehtävät siirtyivät uusille aluehallintovirastoille (AVI). Samoin alueellisten ympäristökeskusten tehtävät siirtyivät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY).
Vuoden 2001 vesihuoltolakia on pääpiirteissään käsitelty jo aiemmin, EU:n
tuomien muutosten yhteydessä, samoin kuin talousveden laatua ja valvontaa
koskevia asioita ja niiden toteuttamista Kauhajoen Vesihuollossa. Vielä voisi
mainita järjestettyyn vesihuoltoon liittymisen velvoitteista. Vesihuoltolain
mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö oli liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Aikaisemmasta lainsäädännöstä poiketen myös vesihuoltolaitoksiksi luokiteltaville vesiosuuskunnille oli
vahvistettava toiminta-alue, jossa kiinteistöillä oli liittymisvelvoite verkostoon, mikäli ympäristönsuojeluviranomaiset eivät antaneet lupaa poiketa
tästä. Tämä ei kuitenkaan koskenut suurkuluttajia (teollisuutta).32
Vesihuoltolaista annettiin muutoslaki vuonna 2014. Muutoslain tarkoitus
on taata turvalliset ja kohtuuhintaiset vesihuoltopalvelut. Lisäksi se paneutuu mm. sade- ja sulamisvesien (hulevesien) hallintaan. Haja-asutusaluiden
kiinteistöjen liittymisvelvoitteen määräyksiä tarkennettiin. Laista poistui
kunnan velvollisuus laatia vesihuollon kehittämissuunnitelma. Tavoitteena
on antaa kunnille vapaammat kädet täyttää kehittämisvelvollisuutensa. Vesihuoltoon liittyy pohjavesien osalta myös vuonna 2004 annettu laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä.33

PÄNTÄNEEN VESIHUOLTO OY
Päntäne on Kauhajoen suurin kylä. Kyläläiset olivat aina
1960-luvun lopulle saakka lähinnä talojen omien kaivojen
varassa. Muutamilla taloilla oli pienimuotoisia vesiyhtymiä. Ennestään oli myös pieni laitos, josta meni keskikylälle vettä. Kasvanut vedentarve ja vedensaannin kehittäminen saivat kyläläiset liikkeelle ja Päntäneen Vesihuolto
Oy:n perustava kokous pidettiin loppuvuonna 1969. Kuten
nimestäkin jo näkee, tehtiin yhtiöstä suoraan osakeyhtiömuotoinen. Osakemäärä oli 50 ja kunta tuli mukaan samalla 51 %:n omistusosuudella, joka sillä oli Kauhajoen
Vesihuolto Oy:ssäkin. Päntäneellä oli ollut hieman epäilyksiä yhtiön tarpeellisuudesta. Yhtiötä suunniteltaessa oli
yhtenä vaihtoehtona ollut esillä veden ostaminen Kauhajoen Vesihuolto Oy:ltä, mutta tämän hankkeen kariuduttua
päätettiin oman lähteen käyttämisestä.
Oma lähde oli saatu ostettua Päntäneen Paukonkylästä.
Vedenottolupa tälle Kivimäeksi nimetylle vedenottamolle
saatiin keväällä 1971. Lähteeltä oli Päntäneen keskustaan
matkaa seitsemän kilometriä ja se sijaitsi 25 metriä keskustaa korkeammalla, joten vesi siirtyi alas omalla paineellaan.
Pumppaamo kuitenkin tarvittiin, jotta kylällä saatiin riittävä
paine talojen kraanoihin. Lähteeltä kylälle vedettävän pää-

johdon rakentamiseen saatiin korkotukilainaa. Putket olivat
heti alkuaan muovia, sillä elettiin aikaa, jolloin Kauhajoen
Vesihuoltokin oli jo saanut putkensa vaihdettua puusta
muoviin. Helmikuussa 1972 yhtiöön oli liittynyt jo 50 taloutta
ja nykyään asiakasmäärä on noin 430. Myös muutamia pienempiä yhtymiä on liittynyt Päntäneen Vesihuoltoon.
Alkuperäinen lähde on osoittautunut hyväksi ja antoisaksi. Vettä ei ole tarvinnut käsitellä ja sitä riittää päntäneläisten tulevaisuudenkin tarpeisiin. Nykyinen käyttö ei kolkuttele 1990-luvulla korkeammalle määrälle haettua lisälupaa
(450 kuutiometrin vuorokausiraja). Päntäneen Vesihuollon
tilanne alkaa olla melko vakiintunut – toki vuosittain tulee
vielä muutama liittyjä kun rakennetaan uutta tai siirrytään
omasta vedestä yleiseen veteen. Muutamaan laajan kylän
osista saatetaan verkostoa vielä jatkaakin.
Päntäneläiset ovat luontevassa yhteistyössä Kauhajoen
Vesihuollon kanssa. Kauhajoen Vesihuolto on esimerkiksi
alusta asti hoitanut laskutuksen myös Päntäneen osalta.
Kauhajoen Vesihuollon varastosta löytyy myös tarvittavat
osat ja työkalut erikoisempiin korjaustöihin. Molemmat
paikkakunnan suurista vesilaitoksista ovat auttaneet pienempiä vesiyhtymiä tarpeen mukaan.30
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Asentajien haastattelussa sivuttiin erilaisia lupa- ja pätevyyskortteja.
Nämä alkoivat yleistyä suomalaisessa työelämässä 2000-luvulla. Kyseessä on
tyypillisesti päivän–parin pituiseen koulutukseen perustuva osaamistestaus
ja kortit ovat voimassa yleensä viisi vuotta. Moni kortti koskettaa vesihuollon
töitä (työturva, tieturva, tulityö, ensiapu), vaikka kaikilla ei tarvitsekaan olla
kaikkia kortteja. Vesihuollon alalla on myös aivan oma pätevyystestauksensa, vuonna 2007 käyttöön otettu ns. vesihygieniapassi, nyttemmin vesityökortti. Testausta valvoo Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.
Passia tarvitsevat kaikki talousvettä toimittavissa laitoksissa, uimahalleissa,
kylpylöissä ja vastaavissa työskentelevät, veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä suorittavat henkilöt.34
Vesihuollon tukemista valtion rahoin koskeva lainsäädäntö koottiin yhden lain alle vuosituhannen vaihteessa, kun säädettiin laki vesihuollon
tukemisesta. Tämän lain nojalla vesihuoltotoimenpiteitä voidaan tukea
vesihuoltoavustuksin tai tekemällä niitä valtion työnä. Avustuksen maksimimäärä on 30 % tai erityisistä syistä 50 % ja valtion kokonaistuen määrä
maksimissaan 75 %.25
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Kauhajoen Vesihuollon verkoston varrella on nykyään suuri joukko vedenottamoita, paineenkorottamoita sekä
mittarikaivoja. Näiden lisäksi karttaan on merkitty tulevien vedenottamoiden sijainti. Mittarikaivoja on
muuallakin, kartalla osoitetut käytiin
kuvaamassa toukokuussa esimerkeiksi
kyseisistä laitteistoista. Lisää tietoa ja
valokuvia näistä eri paikoista löytyy
kirjan loppuun sijoitetusta liitteestä.
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VESIHUOLLON 70 VUOTTA KAUHAJOELLA
Yleisiä trendejä Suomen vesihuollossa ovat olleet vesilaitosten koon kasvaminen, siirtyminen pintavesien käytöstä kohti pohjavesien käyttöä sekä ympäristö- ja vedenlaatunormien tiukentuminen. Samalla henkeä kohti laskettu
kulutus on laskenut 1970-luvun puolivälistä lähtien koko valtakunnan tasolla.
Viime aikoina kuntien omistamia laitoksia on yhtiöitetty, vesi- ja viemärilaitoksia on yhdistetty ja kuntien kesken on syntynyt yhteistyötä.1
Kauhajoella nämä muutokset ovat näkyneet vaihtelevasti. Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan ja myöhemmin Vesihuollon asiakasmääränä mitattu
koko on jatkuvasti kasvanut oman verkoston laajentumisen myötä, mutta
myös pienempien vesiyhtymien liityttyä tähän paikkakunnan suurimpaan
vesilaitokseen. Seinäjoen vesikysymyksen aikaan oli Kauhajoen ulkopuolella
liikkeellä myös ajatusta Kauhajoenkin kattavasta suuryhtiöstä, mutta Kauhajoella ei siihen tunnettu kiinnostusta, kun omat vesiasiat olivat kunnossa.
Kauhajoen Vesihuollon toiminta on koko ajan perustunut pohjaveteen.
Tämä on aikanaan ollut merkittävä päätös, sillä vesi on kuitenkin jouduttu
johtamaan pitkän matkan takaa ja perustamistyöt tehtiin 1940-luvulla pula-ajan olosuhteissa. Toisaalta juuri tätä varten Vedenjohto-osuuskunta perustettiin: työläs vedenjohtohanke vaati taakseen muutamaa taloa huomattavasti suuremman yhteenliittymän.
Kun raakavesi on hyvälaatuista pohjavettä, on kemiallisiin ominaisuuksiin
liittyvien normien kiristyminen vaikuttanut Kauhajoella enemmän jätevesihuoltoon kuin puhtaan veden toimittamiseen. Asukaskohtaisen kulutuksen
lasku on näkynyt selvästi myös Kauhajoella, kuitenkin vasta tällä vuosituhannella, sillä ensin otettiin pitkään muuta maata kiinni ominaiskulutuksessa. Teollisuuden vettä kuluttavat prosessit ovat tehostuneet, mutta samalla
Kauhajoella vuosikymmeniä toimineen Atrian (nykyisellään A-Pihvi Kauhajoki) volyymi on laitosta kehitettäessä huomattavasti kasvanut. Samalla vettäkin kuluu aiempaa enemmän, mikä on kompensoinut teollisuuden
käyttämän vesimäärän yleistä vähentymistä. Nykyään Kauhajoen Vesihuollon ominaiskulutus on noin 142 litraa henkilöä kohti päivässä (teollisuus ja

kauppaliikkeet mukana). Koko Suomen lukema oli 128 litraa vuonna 2010. Ilman teollisuutta ja kauppaa kauhajokelaiselta puolestaan kuluu keskimäärin
120 litraa vettä vuorokaudessa.2
Monet Kauhajoen yhdyskunnan rakennemuutokseen liittyvät asiat ovat
vaikuttaneet vedenkulutukseen vuosikymmenien mittaan. Moni 1960- ja
1970-luvuilla syntyneistä teollisuuslaitoksista käytti runsaasti vettä. Kiivas
teollistuminen käänsi muuttotappion muuttovoitoksi 1970-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Väestö on myös siirtynyt haja-alueilta kohti keskustaajamaa ja näin ollen Vesihuollon verkoston piiriin. Maatilojen määrän
raju vähentyminen 1960-luvulta lähtien ei ole näkynyt kovin voimakkaasti Kauhajoen Vesihuollon tilastoissa, sillä nautojen pääluku ei ole laskenut
vastaavasti. Lisäksi karjatalouden osuus Vesihuollon vedenkulutuksesta on
ollut pienempi kuin muilla Kauhajoen vesiyhtymillä. Vesihuollon hallituksen puheenjohtaja Antti Ala-Kokko totesi kuitenkin haastattelussaan, että
puhtaalla ja varmasaantisella vedellä on ollut suuri merkitys, kun jäljelle
jääneet tilat ovat laajentaneet toimintojaan EU-aikakaudella! Mennyttä
ovat ajat, jolloin muutamalle lehmälle oli mahdollista nostaa vesi vaikkapa
omasta kaivosta.
Organisaatiopuolella Vesihuolto on koko ajan ollut ”itsenäinen”, ensin
osuuskunta ja sittemmin osakeyhtiö. Osakeyhtiöön siirtymiselle oli vahvat
perusteet 1960-luvulla, sillä osuuskuntamallinen päätöksenteko ei sovellu
voimakkaasti kasvavalle vesilaitokselle. Samalla kunnan omistusosuus kasvoi ja jatkoi myöhemminkin kasvuaan. 1990-luvun kuntalakiuudistuksen
myötä Vesihuolto tuli tytäryhtiönä osaksi kuntakonsernia. Tästä huolimatta Vesihuolto sai toimia hyvin itsenäisesti, eikä varsinaista omistajaohjausta
kunnan taholta ole juurikaan annettu. Kunnallinen viemärilaitos on vuoden
2012 alusta integroitu osaksi Kauhajoen Vesihuoltoa.
Vettä on myyty rannikon suunnassa sijaitseville naapurikunnille 1970-luvun puolivälistä lähtien, ensin Teuvalle, sitten myös Närpiöön ja lopulta,
Kaskisten kaupungin tultua mukaan, tukkuvesiyhtiö Aqua Botnicalle. Tukkuvesiyhtiön toiminnan päästyä täyteen vauhtiin vuonna 1998 nousi ulos
myydyn veden määrä aivan toiselle tasolle. Veden myyntiä ulkopuolelle on
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vuosien mittaan myös kritisoitu. On kuitenkin selvää, että tästä myynnistä
saaduilla tuloilla on voitu kehittää kauhajokelaisten omaa vesihuoltoa, eikä
kuluttajille myydyn veden hinnankorotuksiin ole aiemmin ollut suurempia
paineita. Ja kuten ”vesisotaa” koskevasta luvusta kävi ilmi, talousvedelle voi
tulla ottaja, vaikka sitä ei vapaaehtoisesti myytäisikään. Tällöin koko myyntihinta jää saamatta.
Hinnankorotuksia ovat viime aikoina kuitenkin aiheuttaneet lisävedentarpeesta johtuneet selvitykset, tutkimukset ja koepumppaukset sekä pitkälliset lupahakemusprosessit. Puhtaan veden taksaa onkin vuosina 2013 ja 2014
nostettu 10 % vuodessa ja tarvetta näyttää olevan jatkossakin.

HYVÄN VESIHUOLLON KRITEERIEN TOTEUTUMINEN
Silfverberg3 on esittänyt joukon hyvän vesihuollon kriteereitä. Hänen mukaansa vesihuoltopalvelut ovat toimivia ja kestävällä pohjalla, kun ne ovat
turvallisia ja toimintavarmoja, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti tarkoituksenmukaisia, ympäristöllisesti kestäviä, taloudellisesti tehokkaita ja kestäviä,
joustavia sekä hyvin johdettuja ja resursoituja. Tarkastellaan seuraavassa
näitä kohtia Kauhajoen Vesihuollon kannalta.
Kauhajoen Vesihuolto on turvannut riittävän kapasiteetin hankkimalla useita vedenottopaikkoja, joiden antoisuus on hyvä ja tasainen. Vedenottamoille muutama vuosi sitten asennetut varavoimakoneet huolehtivat
veden pumppauksesta mahdollisten sähkökatkosten sattuessa. Häiriötön
vedentoimitus on lisäksi varmistettu rinnakkaisilla syöttöjohdoilla ja Aqua
Botnican tukkuveden myyntiä varten on rakennettu aivan oma linjansa.
Keskustaajaman alueella vesijohtoverkosto on toteutettu kiertojärjestelmänä, jolloin korjaustilanteissa ei tarvitse sulkea koko alueen vedentuloa.
Asennuksia toteutetaan periaatteella, että seuraavaan 50 vuoteen ei samaa
paikkaa tarvitse kaivaa auki. 4
Pitkä verkosto on tietenkin hieman haavoittuvainen ja varastona toimivat
vesisäiliöt ovat pieniä. Vedenottamoiden ja paineenkorotusasemien valvontajärjestelmä sekä verkoston varrella olevat mittarikaivot tarkkailevat kuitenkin veden kulutusta ja auttavat paikallistamaan vuotoja. Päivystys reagoi
nopeasti asiakkaiden ilmoittamiin ongelmiin ja varikolla pidettävä varaosavarasto tukee Kauhajoen Vesihuollon ohella pienempiäkin vesiyhtymiä. Veden laatu on erinomainen ja tältä osin uhkana on oikeastaan vain normien
ylikiristyminen. Viimeisimpänä uudistuksena on hankittu UV-laitteet varikon paineenkorotusasemalle sekä Lumikankaan vedenottamolle.
Turvallisuuden ja toimintavarmuuden kannalta ongelmaksi onkin lähinnä
muodostunut uusien vedenottolupien tyssääminen pitkiin lupaprosesseihin.
Tätä kirjaa kirjoitettaessa hallinto-oikeuden käsittelyssä oli kolme lupaa.
Kauhajoelle jaettavan veden määrä on jatkuvasti hieman noussut, sillä kuluttajamäärä on edelleenkin kasvussa. Kauhajoen oma vedenkulutus pystyttäisiin kuitenkin hoitamaan, mutta Aqua Botnican toimitussopimuksen vesimäärä asettaa omat velvoitteensa Kauhajoen Vesihuollolle.
Hyvälaatuisen veden tarjoaminen yli kymmenelletuhannelle hengelle
on myös itsestään selvästi sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti tarkoituksen120

mukaista. Lisäksi verkostoa on laajennettu monille keskustaajaman ulkopuolisille alueille ja pienempiä vesiosuuskuntia on yhdistetty Vesihuoltoon,
jolloin yhä useammalle kauhajokelaiselle on voitu tarjota Isolähteen ja
Lumikankaan vedenottamoiden vettä.
Raakaveden otto on järjestetty ympäristön kannalta kestävästi. Pohjavesi
esiintymiä ei rasiteta liikaa ja lähteiden sekä pumppaamoiden rakennelmat
ovat hyvin pienialaisia. Vettä ei tarvitse käsitellä kemikaalein. Merkittäviä
luontoarvoja ei vedenottamoiden vaikutuspiirissä ole. Vedenoton vajuttamiin kaivoihin on annettu vesi, tai se on tarjottu ”tupaan saakka” hyvin
edullisilla kustannuksilla.
Taloudellinen tilanne on ollut kohtuullinen tai hyvä. Vuoteen 1968 saakka
oli käytössä pelkästään Rydinlähde, joka ei aiheuttanut edes pumppauskuluja. Veden käsittelyn kuluja ei ole ollut ennen edellä mainittujen UV-desinfiointilaitteiden asentamista, mutta niidenkin käyttökustannus on alhainen. Suurimpiin investointeihin on saatu osarahoituksena valtion tukemaa
ja kunnan takaamaa korkotukilainaa. Rahoituksen saanti on ollut pääosin
mutkatonta osakeyhtiön aikakaudella, eikä laajentuminen ole jäänyt rahoituksesta kiinni, ainakaan pitkiksi ajoiksi. Kuten edellä mainittiin, viime vuosikymmenien aikana myös veden myynnistä saatuja tuloja on voitu käyttää
laitoksen kehittämiseen.
Vesi on koko laitoksen toiminnan ajan ollut hyvin edullista edellisessä
kappaleessa mainituista tekijöistä johtuen. Laitoksen kehitystyö on edennyt
askel askelelta, eikä mitään suureellista ole tehty, joten kilpailuetu on valunut kuluttajien hyödyksi.
Kauhajoen Vesihuolto Oy on osoittanut joustavuutensa paikkakunnan
suurten rakennemuutosten aikana. Kauhajoen teollistumisen myötä ja keskustan vetovoiman kasvaessa on hankittu lisää vedenottamoita sekä lisätty
kapasiteettia teknisin parannuksin. Verkostoa on tihennetty sen sisäpuolella
sekä laajennettu ulospäin tarpeen mukaan. Suurimmat muutokset osuivat
teollistumisen alkuun 1960-luvulla sekä kasvupyrähdykseen 1970-luvulla.
Vesihuollon palveluksessa 34 vuoden ajan ollut Marja-Liisa Virtanen totesi haastattelussaan, että 1970-luvun rakentamisvaihe on yksi merkittävimpiä asioita yhtiön historiassa. Teollistuminen toi vettä käyttäviä yrityksiä,
yritysten työntekijät rakensivat uusia asuntoja ja tehtiin kokonaan uusia
kaava-alueita, joille vedettiin vesijohdot. Asiat on toteutettu olosuhteiden
sallimissa puitteissa, esimerkiksi putkisto rakennettiin ensin puusta, mutta muoviin ryhdyttiin siirtymään kohta kotimaisen muoviputkituotannon
käynnistyttyä 1950-luvulla.
Yhtenä joustavuutta lisäävänä tekijänä on ollut toiminta erillään kunnan
alaisuudesta. Kun päätöksentekoa ei ole tarvinnut alistaa poliittisille prosesseille, on tilanteisiin voitu reagoida nopeasti. Toisaalta kirjaa kirjoittaessa
kävi selväksi, että yhteistyö kunnan kanssa on 1960-luvulta lähtien ollut tiivistä ja toiminut hyvin.
Kauhajoen Vesihuollon organisaatiorakenne on matala ja tiedon kulku esteetöntä niin henkilökunnan kesken kuin hallituksen ja henkilöstön välillä.
Hallituksen ei ole tarvinnut suuremmin puuttua yhtiön päivittäiseen toimintaan ja hallituksen nykyinen puheenjohtaja Antti Ala-Kokko luonnehti-

kin haastattelussaan, että hyvät työntekijät toimivat itsenäisesti ja asiallisesti.
Toimintaa on koko ajan pidetty yllä varsin pienellä henkilömäärällä. Vesihuolto onkin kuntalaisille kasvollinen ja inhimillinen toimija. Tässä yhteydessä voi mainita, että myös perintä on hoidettu itse, eikä sitä ole ulkoistettu
perintätoimistolle. Vesihuollon henkilöstö on ollut erittäin pysyvää, sillä laitos on pidetty työpaikka. Tämä on hyvä hiljaisen tiedon kannalta. Meneillään on myös ollut jatkuva kouluttautuminen kaikilla vesihuollon keskeisillä sektoreilla. Tiedonvaihto muiden vesihuoltolaitosten kanssa esimerkiksi
Vesihuoltopäivillä on tärkeä osa ajan tasalla pysymistä. Omaa henkilöstöä
täydentävät osaavat, paikalliset urakoitsijat. Vesihuollon ostot puolestaan tukevat osaltaan aluetaloutta.
Tietopuolellakaan ei aivan kaikkea osaamista tarvitse olla itsellä, vaan
vesihuoltoalan konsultteja on käytetty 1960-luvulta lähtien apuna esimerkiksi pitkän tähtäimen kehitystöiden suunnittelussa, investointilaskelmissa
ja etenkin viime vuosina uusien vedenottamoiden hankinnassa. Apua on
saatu myös maanviljelysinsinööripiiriltä ja sen seuraajilta. Lisäksi toiminnan
kehittämistä on pohjustettu liittymällä vuonna 2008 Vesilaitosyhdistyksen
perustaman vesihuoltolaitosten kehittämisyhdistyksen jäseneksi.
Hyvän vesihuollon toteutumista pohdittaessa on tärkeää huomata, että
Kauhajoen Vesihuollon toimet eivät vaikuta pelkästään sen asiakkaiden hyvinvointiin. Kauhajoella käy paljon väkeä töissä naapurikunnista, samoin
kuin opiskelemassa Kauhajoen monissa oppilaitoksissa. Aqua Botnican tukkuvesiyhtiön kautta vaikutusalue laajenee lähikuntiin ja Atrian sekä monen
muun elintarviketeollisuuden laitoksen kautta koko maahan.

tykset vaihtavat vesilaitteitaan uudempiin ja vettä säästävämpiin malleihin
enimmäkseen sitä mukaa, kun ne muutenkin tulevat vaihdettaviksi, eivät
pelkästään vedensäästösyistä, joten muutos on luonteeltaan liukuvaa5. Tapahtui toimintaympäristössä mitä tahansa, on Kauhajoen Vesihuollolla joka
tapauksessa edessään verkoston kunnostusta ja laitteistojen uudistamista kuten monella muullakin perinteikkäällä vesilaitoksella.
Kauhajoen runsaista vesivaroista huolimatta Kauhajoen Vesihuolto on
2000-luvulla joutunut paneutumaan vedenhankinnan suunnitteluun. Vanhojen vedenottamoiden lupien kapasiteettien nostot sekä suunniteltujen
uusien ottamoiden luvat ovat kulkeneet pitkissä prosesseissa, eikä toistaiseksi mikään niistä ole ratkennut lopullisesti. Tulevat vedenottamot
sijaitsevat alueilla, jotka on luokiteltu nimenomaan yhdyskuntien vedenhankintaa varten tärkeiksi pohjavesialueiksi, joten vedenoton pitäisi olla
pikemminkin ”läpihuutoasia” ja lupien viivyttäminen syö voimavaroja
prosessin molemmin puolin, niin lupaviranomaisten kuin Kauhajoen Vesihuollon taholla. Samanlainen tilanne on toki monella muullakin vesihuoltolaitoksella Suomessa.
Lainsäädännön saralla tapahtuu myös jatkuvasti, esimerkkinä vuoden 2014
vesihuoltolain muutoslain tuomat vaatimukset. Näitä ja kaikkia muitakin
muutoksia on seurattava ja mahdollisuuksien mukaan ennakoitava. Tähän
saakka Kauhajoen Vesihuolto on onnistunut työssään hyvin ja sillä on omasta puolestaan kaikki valmiudet jatkossakin turvata paikkakunnan (ja vettä
ostavien lähiseutujen) puhtaan veden saanti sekä oman kuntakeskuksen jäte
vesihuolto.

LOPUKSI
Kauhajoen Vesihuollon kehittyminen on mahdollistanut Kauhajoen kunnan, sittemmin kaupungin, kehittymisen palveluiden ja teollisuuden paikalliskeskukseksi. Vesihuollon piirissä olevat asiakkaat ovat 70 vuoden ajan
saaneet nauttia hyvälaatuisesta ja edullisesta pohjavedestä. Alun perin
käyttöön valjastettu Rydinlähde on uskollisesti tuottanut oman osuutensa ja
lisäksi on löydetty sekä otettu käyttöön toisia antoisia ja luotettavia pohjavesialueita. Osaavatko kauhajokelaiset arvostaa hyvälaatuista ja terveellistä
vettään? Esitin tämän kysymyksen haastatteluja tehdessäni. Vastauksista voi
summata, että moni osaa ja vielä useampi sen jälkeen, kun on maistanut
muualla kyläillessään toisenlaisia, käsiteltyjä vesiä. Toisaalta veden hyvää
laatua pidetään hieman itsestäänselvyytenä. Veden merkityksen huomaa
parhaiten erilaisten ongelmien aikaan: kun putki on poikki, soi Vesihuollon
puhelin hyvin pian!
Toisinpäin katsottaessa Kauhajoen yhdyskunnan kehittyminen on ollut
eräs merkittävä Vesihuollon päätösten taustalla vaikuttava tekijä viimeistään
1960-luvulta lähtien ja se tulee olemaan sitä jatkossakin. Mitä tapahtuu väkiluvulle ja teollisuudelle? Merkittävin yksittäinen vedenkäyttäjä Atria on
investoinut huomattavan paljon Kauhajoen laitokseen ja sitä on pystyttävä
palvelemaan. Asukkaiden ja teollisuuden kulutustottumusten muutokset
ovat olleet suuria ja niitä on odotettavissa jatkossakin. Kotitaloudet ja yri121

VESI POIKKI!
Veden merkityksestä kauhajokelaisille saatiin konkreettinen esimerkki kirjan kirjoitustyön
loppuvaiheessa, kun lähelle päälähteiltä tulevien runkovesilinjojen yhtymäkohtaa Möykky
kylässä ilmaantui 2.7.2015 suuri halkeama. Kyseessä oli poikkeuksellinen tilanne vuodon sijainnin vuoksi ja veden tulo loppui koko suurten putkien syöttöalueella. Aamulla
ihmisten heräiltyä alkoi Vesihuollon puhelin soida ja aamupäivän mittaan puheluita kertyi yli
300. Aiheesta alkoi heti aamuseitsemän jälkeen myös kiivas keskustelu Kauhajoen Facebook-
ryhmässä. Ensimmäinen ketju keräsi yli 80 kommenttia, josta esitetään alla sopiva valikoima:
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––
––
––
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––

Kauhajoen Vesihuollon hallitus kuvattuna kunnantalolla ennen kokoustaan elokuussa 2015. Kuvassa vasemmalla ylhäällä hallitusjäsenet Harri Virtanen, Taija Hakola, vesilaitoksen johtaja Kari Glasberg, hallitusjäsenet Tellervo Yli-Keturi ja Heikki Santala, istumassa vasemmalta lukien varapuheenjohtaja Ilkka Tervonen, puheenjohtaja Antti Ala-Kokko
sekä toimitusjohtaja Pekka Mäkinen. Kuva: Kari Harju / Karin Kamera.
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––
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Tuleeko muilla Kalkus hanasta vettä?
Ei
Ei tuu Aronkyläskään hanasta vettä.
Ok. Mikähän ny on. Menöö hermo
ku ei saa aamusumppia
Ei tuu myöskään Lustilassa
Meillä ei tuu Pihlajakujalla
Kokoonkyläs tihuuttaa vaan vähä
Täs keskustas tulee kans pikkuhiljaa
Vesilaitokselta sanottu että pääputki on
Möykkykylässä poikki… (7.26)
Ei täälläkään Asevelitiellä
Jokimaantiellä liruuttamalla. Seisonu
vesimittarin vieres… Vika ei oo täs taloos
Ei tuu Lustilaskaan
Kainasto pelaa
Hyypäntiellä norottaa aika hissukseen
Pukkilas tulee kans pienenä norona!
Ei tuu Koskenkyläskää
Sanoivat että arvioitu korjausaika noin
2 tuntia… (7.42)
Sanoovat jotta justihin heräsivät ja juo ensi kaffit
pakaris ja käy sitte vasta potkimas putkia jos auto
lähtee käyntiin ku jäi Kari Tapion Olen suomalainen
-biisi ripiitille autorarioon…
Kaivuri näkyi tonkivan monttua pellolla, että vika-
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paikka ainaki on löytynyt…
Ei tuu Filppulaskaa, kun norottamalla.
Paukkulan alueellakin tulee vain norottamalla.
Päntäneellä tulee vettä
Arossa paine kans tosi huono…
Siä vesihuollos vissiin liikaa väkiä töis, kun ei saa
vettä kulkemaan vaikka 2 ottamoo pumppaamon
kylänpuolella
Kerrankin kun Suomen kesäs ei tuu vettä niin taas
valitetaan. Nauttikaa ny lämpimästä
Onneksi on oma vesiosuuskunta
Suihkus käyty ja riskinkin otin eli shamppoota
päähän, mut onneksi vesi piisas
Vennanmäes tuloo vettä entisehen mallihin.
Onneksi on oma lähäre
Ei täälä tuu viäkään vettä
Menöö kohta hermot ku ei saa sumppia
Hana selijuun auki mut ei ees pihise
Siinä on ny monelle vähä ajattelemisen aihetta
ettei se vesi aina pakosta tuukkaan hanasta,
sähkö pistorasiasta ja maito kaupasta!
Hyvin sanottu!
Onneksi oli kastelukannussa vielä vettä niin
sai kattilassa kuumennettua lypsyvetet. Koneet
odottaa nyt pesuaan.
Päiväkodilla vaatii luovuutta toimia ilman vettä!
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Vesihuollosta arvioitiin kymmeneltä veden palaavan, mutta ilmeisesti iso juttu ollut, kun yöllä aloitettu jo korjaan ja edelleen tekee kiusaa! Tekevät
varmaan parhaansa et vesi taas kulkis! Mutta nyt
sen taas huomaa miten tärkeää se vesi onkaan!
Pian alkaa jo harmittaan… Kalkunmäes ei tuu
viäkää tipan tippaa… Ollaanko tää niin korkialla
vuoren huipulla, että vimppana tänne. Näillä
hetkillä tosiaan hokaa, miten tärkiää vesi on.
Kait sitä kauppaan täytynee pian mennä…
7 tuntia vesi ollu nyt poikki. Aikas pian alkaa
olla janoosia
Ny tuloo Kalkuski jotenkin
Tuloo. Kiitokset Vesihuollolle!
Klo 13 saivat tarpeeksi painetta putkiin,
jotta pääsin aamukaffin keittoon mettäs
ja mäellä eli Kalkussa
Pukinmäes ei tuu vieläkään vettä…
Perunoita ei vissiin tänään keitetä
Hyypäntiellä ei ainakaan vielä ole saavutettu
entisiä superpaineita, toivottavasti palautuu,
vaikka kuulemma putket lujilla onkin niin kovilla
paineilla mitä täälä on ollut
Ei meillä Kalkussa ainakaan tuu vieläkään
tippakaan…
Nyt tulee, jee! Edes vähä (18.08)
123

VIITTEET

LUKU 1
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

124

Vesihuoltolaki 119/2001;
laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014
Suomen Kuntaliitto 2007, 16; Katko 2013a, 29, 234
Hiisvirta 1994, 35–38; Suomen Kuntaliitto 2007, 16;
Luukkonen 2013, 14–19
Vihanta 2013, 46; Suomen ympäristökeskus 2015a
Jorma Hintsa, haast.; Vesihuoltolaki 119/2001; Vihanta 2013,
46; Suomen ympäristökeskus 2015a
Vesilaki 264/1961; terveydensuojelulaki 763/1994;
vesihuoltolaki 119/2001; Hollo 2002, 9–13; Seuna 2002,
5–6; vesilaki 587/2011; ympäristönsuojelulaki 527/2014;
laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014
Britschgi ym. 2009, 7; vesilaki 587/2011
Hiisvirta 1994, 40–41; Katko 2013a, 41–42, 57
Peräkylä 1971, 3; Hiisvirta 1994, 34–36; Hahto 2005, 54;
Vahala 2010, 14
Kuusisto 1981, 18; Isomäki ym. 2007, 37;
Päätalo ym. 2007, 13–14; Britschgi ym. 2009, 7;
Vahala 2010, 14
PK 19.12.1973
Hukka ja Katko 1999, 14–16
Heino ym. 2005, 11
Kari Glasberg, haast.
Kari Glasberg, haast.
Antti Ala-Kokko, haast.
Vesihallitus 1983, 137–138
Vaasa 9.11.1965
Katko 2013a, 27
Kauhajoen Vesihuolto Oy 2015; Väestörekisterikeskus 2015
Toimintakertomus 2014
Toimintakertomus 2014
Katko 2013, 129

24 Kauhajoen Vesihuolto Oy 2015
25 Jorma Hintsa, haast.
26 Kleemola 1991, 214–215; esim. PK 19.6.1984, 27.5.1988,
9.2.2000
27 Esim. PK 15.3.1971, 18.5.1971
28 Katko 2013a, 230; Toimintakertomus 2014

LUKU 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sevola 1991, 49
Sevola 1991, 51–53
Nummijärvi 2012b, 347
Sevola 1991, 55–58
Seppälä 1999, 158–159
Kleemola 1995, 31
Tuovinen 1999, 237
Kleemola 2012, 434–435
Tuovinen 1999, 238–239
Pitkäranta ja Ristaniemi 1999, 190–201.
Mälkki 1991, 183–186; Kleemola 1995, 32
Britschgi ja Gustafsson 1996
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004;
laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain
muuttamisesta 1263/2014

LUKU 3
1
2
3
4
5
6
7

Saarinen 1977, 181; Tike 2011; Haapanen 2015a;
Hautamäki 2015
Sammallahti 1975, 4; Kuusisto 1981, 18
Sammallahti 1975, 4
Maija Ala-Heikkilä suullinen tiedonanto 29.6.2015
Juuti ja Rajala 2013, 44–46
Katko 2013a, 27–28
Vaasa 12.9.1966; Sammallahti 1975, 4

8 Sammallahti 1975, 4
9 Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan sääntöjen
käsinkirjoitettu versio; Pellervo-Seuran lasku
vesijohto-osuuskunnan säännöistä 18.10.1946
10 V. Ala-Kopsalan kirje Kauhajoen
Vedenjohto-osuuskunnalle 10.4.1947
11 PK 28.11.1947; Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan säännöt;
Kauhajoen Vesihuollon selvitys Maataloushallitukselle
28.8.1965; Virtanen 1995, 7
12 PK 12.11.1946; Kauppakirja Kauhajoen Vedenjohtoosuuskunnan ja Kauhajoen Vesihuolto Oy:n välillä 13.3.1968
13 PK 16.4.1948 26.7.1948; Sammallahti 1975, 5
14 Katko 2013a, 129
15 Kari Glasberg, haast.; Fagerstedt ym. 1996, 66–68
16 PK 16.4.1948, 8.8.1948; Sammallahti 1975, 5
17 Sammallahti 1975, 5
18 Stenbergin kirje L. Sytelälle 3.4.1947; Sammallahden
ja Ranta-Knuuttilan selostus 5.2.1959
19 Metsähallituksen kirje Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnalle
12.3.1946; Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan kirje
Etelä-Pohjanmaan puulautakunnalle 4.4.1946
20 Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan kirje Etelä-Pohjanmaan
puulautakunnalle 4.4.1946; Etelä-Pohjanmaan puulautakunnan kirje Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnalle 15.4.1946;
Metsähallitus, metsänmyyntisopimuksen saate 30.4.1947;
Valtionmetsien lasku sahapuista 7.5.1947
21 Esim. PK 26.7.1948; 27.8.1948
22 Työnjohtajan paikkaan tulleet hakemukset
Vesihuollon arkistossa
23 PK 25.9.1948; Sammallahti 1975, 5
24 PK 8.9.1948
25 Kari Glasberg, haast.; Toimintakertomus 1953
26 PK 16.4.1948, 13.5.1948

125

27 PK:t 1947–1959
28 Toimintakertomukset 1953–1954; Sammallahti 1975, 5
29 Laki lainoista ja avustuksista vedenhankinta ja viemärilaitteiden rakentamista varten maalaiskunnissa 397/1951;
Vedenjohto-osuuskunnan hakemus Maataloushallitukselle
31.12.1966; Katko 2013a, 231; Vihanta 2013, 39
30 Toimintakertomus 1954, 1955, 1957; Kauhajoen Kirkonkylän…;
Sammallahti 1975, 6
31 Toimintakertomukset 1954–1961; Sammallahden
ja Ranta-Knuuttilan selostus 5.2.1959; Sammallahti 1975, 6
32 PK 28.8.1947, 27.8.1948, 11.12.1948; Kauhajoen
kunnanhallituksen kirje Vedenjohto-osuuskunnalle 13.7.1953
ja osuuskunnan vastaus 27.7.1953
33 Ote Kauhajoen kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 27.9.1957;
Sammallahden ja Nikon kirje Kauhajoen kunnanhallitukselle
4.10.1962; Sammallahti 1975, 6
34 Sammallahti 1975, 6; Vaasa 12.9.1966, 9.11.1965; Samallahden
ja Nikon kirje kunnanhallitukselle 8.2.1967
35 Toimintakertomus 1962; Vaasa 9.11.1965

LUKU 4
1 Vaasa 27.1.1968; Haapanen 2015a
2 Vedenjohto-osuuskunnan vastine Kauhajoen kunnalle
9.4.1956; Toimintakertomukset 1953–1961; Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan selvitys Maataloushallitukselle 28.8.1965
3 Katko 2013a, 35
4 Toimintakertomukset 1958–1960; Kauhajoen Säästöpankin
kirje Vedenjohto-osuuskunnalle 13.3.1958; Sammallahden ja
Ranta-Knuuttilan selostus 5.2.1959; Sammallahti 1975, 5–6
5 Kari Glasberg, Marja-Liisa Virtanen, haast.; Toimintakertomus
1962; Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan ylimääräisten
osuuskuntakokousten 29.6. ja 12.7.1962 pöytäkirjat;
Vaasa 12.9.1966; Sammallahti 1975, 6–7

126

6 Kari Glasberg, haast.; Toimintakertomus 1966; PK 29.5.1969;
Vaasa 11.10.1969; PK 2.4.1974; Wikipedia 2015
7 Vaasa 12.9.1966; Hiisvirta 1994, 35
8 Kari Glasberg, haast.; Suunnittelukeskus… 1977, 12
9 Marja-Liisa Virtanen, haast.; Mauno Kangasniemen kirje Veikko
Nikolle 29.8.1962; laki valtion osanotosta eräiden maa-ja vesirakennustöiden kustannuksiin 433/1963; PK 20.3.1964; Vaasa
9.11.1965; Toimintakertomus 1966; Sammallahti 1975, 6–7
10 Airaksinen ja Jauhiainen 2014, 101–114
11 Hukka ja Katko 1999, 63
12 Marja-Liisa Virtanen, haast.; Sammallahti 1975, 8
13 Saarijärven Vesi- ja Viemäri Osakeyhtiön kirje Kauhajoen
Vedenjohto-osuuskunnalle 23.7.1965
14 Veikko Nikon saate Vesihuoltoliitolle 22.2.1965;
Vesilaitosyhdistys 2015
15 Marja-Liisa Virtanen, haast.; Toimintakertomus 1967;
Virtanen 1995, 2–3
16 Toimintakertomus 1967; Virtanen 1995, 2–3
17 Toimintakertomus 1967; Wester 2011; Möttönen 2012;
Vaasa 11.11.1978
18 Toimintakertomus 1966, 1967; PK 10.11.1967
19 Hukka ja Katko 1999, 63
20 Virtanen 1995, 3
21 Toimintakertomus 1961, 1962
22 Jouko Virtanen, haast.; Vaasa 9.11.1965;
Kauhajoen Joulu 1969, 25; Haapanen 2015a
23 Kari Glasberg, Marja-Liisa Virtanen, haast.;
Saarijärven Vesi- ja Viemäri Osakeyhtiön kirje Kauhajoen
Vedenjohto-osuuskunnalle 23.7.1965; Ylivieskan vesiosuuskunnan kirje Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnalle 17.7.1965;
Lammin vesiosuuskunnan kirje Kauhajoen Vedenjohtoosuuskunnalle 1965; Kauhajoen kunnanhallituksen aloite
Vesihuollolle 12.10.1966; PK 10.11.1967, 15.3.1971;

Eduskunnan… 1969, 4
24 Toimintakertomus 1967, 1968; Kauhajoen Kirkonkylän…
25 PK 24.2.1968, 15.5.1968, 7.3.1969, 2.5.1969; Toimintakertomus
1968, 1969; Vaasa 21.12.1968; Haapanen 2015b
26 Toimintakertomus 1969; Vaasa 21.12.1968, 30.3.1969
27 Vaasa 7.5.1968; Virtanen 1995, 4
28 Kari Glasberg, Kimmo Halminen, haast.; PK 2.7.1969, 2.7.1969,
13.5.1970, 21.7.1970; Toimintakertomus 1969, 1970; Vaasa
3.12.1970; Suunnittelukeskus… 1977, 8; Virtanen 1995, 4;
Vienonen 2007, 10
29 Kimmo Halminen, haast.
30 Kari Glasberg, haast.; PK 16.12.1969, 19.9.1970, 21.7.1970,
24.8.1970, 11.12.1970, 10.2.1971, 28.9.1984; Toimintakertomukset 1969–1971; Vaasa 3.12.1970; Talousarvio vuodelle 1970
31 Toimintakertomukset 1969–1971; Suunnittelukeskus… 1977, 8
32 Vaasa 7.5.1968; Toimintakertomus 1969; Vuokrasopimus
11.7.1969; Vuokrasopimus 31.7.1969
33 Vaasa 27.1.1968; Nummijärvi 2012a, 255
34 Vedenjohto-osuuskunnan hakemus Maataloushallitukselle
31.12.1966; PK 10.11.1967, 19.12.1967, 2.5.1969, 7.3.1969;
Toimintakertomus 1969; Sammallahti 1975, 8–9
35 Marja-Liisa Virtanen, haast.; Toimintakertomus 1963, 1965,
1966, 1968, 1969; Sammallahden ja Nikon kirje O. Suupohjalle
10.1.1964; PK 15.5.1968, 7.3.1969; 11.12.1975
36 Toimintakertomukset 1966–1976
37 Vaasa 27.1.1973
38 Kari Glasberg, haast.; Veikko Nikon kirje Kauhajoen
kunnanhallitukselle 16.8.1962; Toimintakertomus 1968, 1969
39 Kari Glasberg, Marja-Liisa Virtanen, haast.
40 Ajankohdan pöytäkirjat
41 Marja-Liisa Virtanen, haast.; PK 20.11.1969, 21.7.1970
42 Kari Glasberg, haast.; PK 3.6.1966
43 Marja-Liisa Virtanen haast.; PK 26.8.1967

44 Marja-Liisa Virtanen, haast.; PK 3.6.1966; 25.3.1970;
24.8.1970, 27.6.1974, 21.5.1975
45 Vesilaki 264/1961; vesiasetus 282/1962; Karimo 1994, 43;
Vihervuori 1994, 153–157
46 Terveydenhoitolaki 469/1965; terveydenhoitoasetus 55/1967;
PK 24.2.1969, 2.8.1971; Hiisvirta 1994, 34
47 Laukkanen 1971, 9–10; Orrenmaa 2009, 18; Katko 2013a, 57;
Katko 2013b, 14
48 Vesihallitus 1976, 7–10, 91; Britschgi ym. 2009, 62
49 Britschgi ym. 2009, 62–63
50 Lapinlampi ja Raassina 2002, 3
51 Kuusisto 2010, 23; Maasilta 2010, 27–28
52 Vakkilainen 2010, 17
53 Mustonen1994
54 Mäkinen ja Kuusisto 2008, 64–65; Rintala ja Suokko 2008,
10–12; Korhonen ja Haavanlammi 2012, 187; Suomen
ympäristökeskus 2015b

LUKU 5
1 Toimintakertomus 1970; Virtanen 1995, 4
2 Sammallahti 1972, 32; Toimintakertomukset 1970–1979;
Saarinen 1977, 181; Vesihallitus 1975, B 24; Tilastokeskus 1981,
153; Nurmela 1982, 10; Koskinen 1984, 48; Haapanen 2015b
3 Toimintakertomus 1975; Suunnittelukeskus… 1977, 6–9;
Haapanen 2015b
4 Antti Latva-Pukkila, haast.; Kauhajoen Joulu 1962, 28;
Toimintakertomus 1975; Virtanen 1995, 9;
Alkio 2002, 48–49, Suunnittelukeskus… 1977, 6–9,
Vaasa 26.1.1974
5 Suunnittelukeskus… 1977, 6–9; Haapanen 2015b
6 Kari Glasberg, haast.; Vaasa 20.8.1970
7 Toimintakertomus 1976, 1979; Suunnittelukeskus… 1977, 3
8 Kari Glasberg haast.; Virtanen 1995, 4; PK 21.2.1972, 4.5.1977,

2.6.1977, 23.2.1978, 1.5.1978, 9.6.1978
9 Marja-Liisa Virtanen, Kari Glasberg, haast.; PK 18.10.1978,
23.11.1978
10 Kari Glasberg, Kimmo Halminen, haast.; Vaasa 11.10.1969;
PK 9.2.1968, 8.10.1976, 26.11.1976, 1.2.1977, 8.3.1977;
Toimintakertomus 1970; Suunnittelukeskus… 1977, 1
11 Tilastokeskus 1972, 52–53; Vuosikertomus 1979;
Lapinlampi ja Raassina 2002, 8, 15; Haapanen 2015b
12 Vesihallitus 1975, B 24; Lapinlampi ja Raassina 2002, 8, 15
13 PK 11.4.1979; Suunnittelukeskus… 1980, 1
14 14 Kari Glasberg, haast; PK 11.4.1979
15 Kari Glasberg, Marja-Liisa Virtanen, haast.; PK 11.11.1969;
Toimintakertomukset 1979–1982; Virtanen 1995, 3
16 Kari Glasberg, haast.; PK 20.9.1971; 21.2.1974;
Toimintakertomus 1977
17 Marja-Liisa Virtanen haast.; PK 2.4.1974, 13.2.1975
18 Marja-Liisa Virtanen, haast.; PK 11.4.1979; Virtanen 1995, 3
19 Marja-Liisa Virtanen haast.; PK 28.12.1976, 1.2.1977
20 Marja-Liisa Virtanen, haast.; PK 18.5.1979, 23.3.1981
21 PK 12.3.1980; Kauhajoen Vesihuolto Oy:n vuonna 1980
hyväksytty yhtiöjärjestys
22 Kari Glasberg, Marja-Liisa Virtanen haast.; PK 19.12.1973,
26.5.1976, 17.1.1978, 23.11.1978
23 Laki Postisäästöpankin varoista myönnettävistä korkotukilainoista 761/1968; laki luottolaitosten varoista myönnettävistä
eräistä korkotukilainoista 1015/1977; Vihanta 2013, 39–42
24 Kari Glasberg, Marja-Liisa Virtanen, haast.; PK 7.3.1969,
3.4.1997, 21.8.1984; Virtanen 1995, 6
25 PK 23.8.1972, 13.9.1972, 26.9.1973, 22.11.1973;
Toimintakertomukset 1972–1973; Vaasa 26.3.1971,
11.3.1972, 19.9.1972
26 Vaasa 18.9.1968, 2.2.1969
27 Vaasa 13.12.1969, 11.3.1970; Viitaniemi 2014, 7

28 PK 26.9.1969, 11.11.1969, 2.12.1969; Toimintakertomus 1969,
1972, 1975; Sopimus Kauhajoen Vesihuollon ja Teuvan
kunnan välillä 8.7.1972; Vaasa 23.4.1972, 19.9.1972, 5.12.1974,
15.2.1975; Viitaniemi 2014, 7
29 PK 8.5.1973; Toimintakertomus 1973
30 Antti Latva-Pukkila, Marja-Liisa Virtanen, haast.; PK 28.7.1976,
8.10.1976, 21.10.1976, 26.11.1976, 28.12.1976, 11.1.1977
31 Toimintakertomus 1975
32 Marja-Liisa Virtanen, haast.; laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista 982/1977; PK 18.10.1978; 11.4.1979; Virtanen 1995, 4
33 Vaasa 31.3.1968, 1.2.1970, 25.6.1970, 24.3.1971, 23.9.1971,
24.11.1973
34 Marja-Liisa Virtanen, haast.; jätevesimaksulaki 610/1973;
Vaasa 6.12.1973, 25.1.1975; PK 28.12.1976
35 Vaasa 26.2.1974, 14.12.1974
36 Vaasa 1.2.1970, 19.2.1970, 24.3.1971, 23.9.1971, 28.11.1971,
27.2.1973, 8.9.1973, 9.5.1974, 25.1.1975; Haapanen 2015a
37 Jorma Hintsa suullinen tiedonanto 9.6.2015;
Vesiyhdistys r.y. 1984, 19, 26–27

LUKU 6
1
2
3

4
5
6
7

Kari Glasberg, haast.; Suunnittelukeskus… 1980;
PK 1.10.1980; Toimintakertomus 1983
Kari Glasberg, haast.; Suunnittelukeskus… 1977, 6;
Virtanen 1995, 5
Kari Glasberg, haast.; Suunnittelukeskus… 1977, 14;
PK 11.10.1982; 24.11.1983, 16.12.1983, 28.3.1984, 17.7.1984;
Toimintakertomus 1984
Kari Glasberg, haast.; PK 20.7.1983
Kauppakirja 31.1.1980; Virtanen 1995, 4
Antti Latva-Pukkila, Marja-Liisa Virtanen, haast.;
Toimintakertomus 1985
PK 12.1.1988, 15.3.1988

127

8 Antti Latva-Pukkila, haast.; Toimintakertomukset 1975–1986;
PK 17.1.1989; Suunnittelukeskus Oy 1986, 7
9 Kari Glasberg, haast.; PK 22.1.1980
10 Toimintakertomus 1983, Marja-Liisa Virtanen, haast.
11 Suunnittelukeskus Oy 1986, 3; Vesi- ja ympäristöhallitus 1987,
11, 128; Lapinlampi ja Raassina 2002, 15, 438; Vesilaitosyhdistys 2012, 3; Haapanen 2015b
12 Suunnittelukeskus Oy 1986, 3–4; PK 15.2.1990;
Haapanen 2015c
13 Kari Glasberg, haast.; PK 18.5.1979, 7.6.1979, 9.4.1980,
16.5.1980, 23.6.1981, 25.5.1982
14 Kari Glasberg, haast.; PK 15.10.1985, 13.12.1985
15 Toimintakertomus 1986
16 Marja-Liisa Virtanen, haast.; PK 23.3.1981, 2.12.1989
17 Marja-Liisa Virtanen, haast.; PK 22.9.2010
18 Kari Glasberg, Marja-Liisa Virtanen, haast; Toimintakertomus
1985; Virtanen 1995, 8
19 Kari Glasberg, Marja-Liisa Virtanen, haast.; PK 22.10.1974
20 Toimintakertomus 1986, 1987
21 Keinänen 2006, 14–15; PK 21.8.1984; 17.2.1987, 9.11.1993,
Kari Glasberg, haast.
22 Kimmo Halminen, Kari Glasberg, haast.; Suunnittelukeskus Oy
1986, 1, 34–35; Toimintakertomus 1985, 1986
23 Kari Glasberg, haast.; PK 27.1.1982; Rintala ja Suokko 2008, 12
24 Tapani Ojala, haast.
25 Antti Latva-Pukkila, Marja-Liisa Virtanen, haast.; Virtanen 1995, 6
26 Marja-Liisa Virtanen haast.; PK 21.5.1985; Toimintakertomus
1985; Virtanen 1995, 7; Yli-Harja 1995, 162
27 Antti Ala-Kokko, haast.; PK 27.4.1990, 7.11.1990;
Kiili 1995, 188–189
28 PK 2.9.1968, 15.8.1975, 2.6.2003
29 PK 13.6.1980, 12.1.1988; Suunnittelukeskus Oy 1986, 6
30 PK 15.7.1986, 23.1.1991, 22.10.2003

128

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Britschgi ym. 2009, 7
Vaasa 3.3.1968, 2.10.1968, 20.11.1969
Kurt Rösgren, haast.; Viitaniemi 2014, 7
Kurt Rösgren, haast.; PK 27.4.1984, 21.8.1984;
Toimintakertomus 1984; Virtanen 1985, 4
Vesiyhdistys r.y. 1984, 70; Mälkki 1999
Koivuniemi 1984, 9; Orrenmaa 2009, 9
Orrenmaa 2009, 13–14
Vaasa 8.3.1972; Koivuniemi 1984, 9
PK 11.12.1970, 10.2.1971
Vaasa 6.12.1973
Orrenmaa 2009, 29
Koivuniemi 1984, 8–10; Orrenmaa 2009, 31–32
PK 6.1.1981
Koivuniemi 1984, 8–10; Orrenmaa 2009, 37
Koivuniemi 1984, 8–10; Orrenmaa 2009, 29, 33–34
Orrenmaa 2009, 32, 35, 85; Vesilaki 264/1961;
Luonnonsuojelulaki 1096/1996
PK 15.12.1990
Rintala 2005, 4; Orrenmaa 2009, 55, 65;
Lakeuden Vesi Oy 2015
Vaasa 24.1.1974; Kleemola 1991, 216; Kautiainen 2007,
225–226; Lakeuden Vesi Oy 2015

LUKU 7
1
2
3
4
5
6

Haapanen 2015c
Haapanen 2015c
Esim. PK 29.4.1994, 2.3.1995
Marja-Liisa Virtanen, haast ; Toimintakertomukset 1993–2000
Toimintakertomus 2000
Kari Glasberg, haast.; Toimintakertomus 1993, PK 21.8.1984;
23.1.1991, 29.10.1992, 17.3.1993, 25.5.1993, 20.1.1994, Vaasan
vesi- ja ympäristöpiirin kirjeet Kauhajoen Vesihuollolle 7.2.1994

7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Toimintakertomus 1993, 1995; PK 20.1.1994; Haapanen 2015c
Toimintakertomukset 1997–1998; PK12.2.1999, 28.11.2000
PK 16.11.1999
Toimintakertomukset 1994–1996, 2004; PK 20.1.1994,
29.4.1994, 12.12.1995, 3.5.1996
Jorma Hintsa, haast.; laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994; Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä 2006/713; Päätalo ym. 2007, 7, 43;
Oikeusministeriö 2015
Tapani Ojala, haast.; laki vesilain muuttamisesta 87/1993;
terveydensuojelulaki 763/1994; Sosiaali- ja terveysministeriön
päätös talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
74/1994; Zacheus 2002, 13; Zacheus 2004, 10;
Oikeusministeriö 2015
Melanen ja Soisalo 1996, 5
Vesihuoltolaki 119/2001; Tolvanen ym. 2002, 6
Vesihuoltolaki 119/2001; Tolvanen ym. 2002, 6;
Toimintakertomus 2004: Suomen ympäristökeskus 2015c
Vesihuoltolaki 119/2001
Laki julkisista hankinnoista 1505/1992; laki vesi- ja
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien
yksiköiden hankinnoista 349/2007
Marja-Liisa Virtanen, haast.; Toimintakertomus 1993, 1994,
PK 17.3.1993, 4.3.1994
PK 23.1.–3.6.1991, 4.3.1994, 29.4.1994, 10.12.2008
Kuntalaki 365/1995; Toimintakertomus 1996, 1997;
PK 11.4.1995, 1.2.1996
PK 4.11.1997; Verohallinto 1998
PK 8.12.1998, 17.5.2010
Toimintakertomus 1994, 1995; Virtanen 1995, 6
PK 18.7.1990, 1.10.1991, 15.9.1994
Oy KWH Pipe Ab 1995, 3
PK 29.4.1994, 18.11.1994

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46

PK 6.3.1991, 23.5.1991, 10/1991, 15.9.1994, 18.7.1995, 3.4.1998
Marja-Liisa Virtanen, haast.; PK 17.12.1996, 10.12.1997
PK 18.8.1995
Toimintakertomus 1993, 1998, 1999; Virtanen 1995, 6;
PK 12.2.1999, 26.3.1999
PK 21.5.1985; Toimintakertomus 1994; Virtanen 1995, 6
PK 19.4.2002
PK 12.12.1995, 7.2.1996; Toimintakertomus 1996
Kari Glasberg, haast.; PK 2.12.2005
PK 17.1.1989
Kurt Rösgren, haast; PK 18.11.1991, 1.2.1993, 29.4.1994,
1.6.1994, 15.9.1994; Toimintakertomus 1994;
Närpes Vatten Ab 2015; Kauhajoen Vesihuolto Oy 2015
Kurt Rösgren, haast.; PK 15.2.1995, 3.11.1995, 21.8.1996,
28.5.1997; Toimintakertomus 1994, 1996, 1997; Närpes Vatten
Ab 2015; Kauhajoen Vesihuolto Oy 2015
Kari Glasberg, haast.; PK 18.7.1995, 26.9.1995; Toimintakertomus 1995; Toimintakertomus 2000, 2014
Kurt Rösgren, haast.; PK 25.1.1995; Närpes Stad, 8–9;
Viitaniemi 2014; Pohjalainen 2013
PK 14.8.1997, 12.2.1999, 9.9.1999, Toimintakertomus 1999
Kari Glasberg, haast.; PK 18.3.2003, 24.4.2003, 2.6.2003,
11.10.2006, 27.1.2009, 1.6.2009
Kari Glasberg, haast.
Kauhajoen kunta 1993, 5
Kauhajoen kunta 1993, 1–6
Kauhajoen kunta 1993, 1–6, 12
Kauhajoen kunta 1993

LUKU 8
1

Kari Glasberg, haast.; Toimintakertomukset 2000–2014;
Haapanen 2015d; Kauhajoen Vesihuolto Oy 2015
2 Toimintakertomus 2014; Kauhajoen Vesihuolto Oy 2015

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Toimintakertomus 2014
Toimintakertomukset 2000–2014
Ilari Lehto, haast.; PK 30.8.2001, 30.11.2004
Kari Glasberg., Ilari Lehto, haast.; PK 2.12.2005, 25.4.2007,
6.6.2007, 19.9.2007
Kari Glasberg, Ilari Lehto haast.; Toimintakertomus 2000,
2004; PK 15.10.2008, 28.7.2010
Kari Glasberg, haast.
Marja-Liisa Virtanen, haast.; PK 17.5.2001
PK 28.11.2000, 21.2.2001, 19.11.2002
Micael Nieminen, Timo Nisula, Esko Viitala, haast.
Jorma Hintsa, haast.; Toimintakertomus 2000;
Antikainen ja Hintsa 2005, 2008, 2010
Jorma Hintsa, haast.
Jorma Hintsa, Pekka Mäkinen, haast.; PK 24.11.2009;
Toimintakertomukset 2008–2010
PK 17.5.2010, 28.7.2010, 22.9.2010; Toimintakertomus 2010
Toimintakertomus 2004, 2010; Ramboll Finland Oy 2011
Toimintakertomus 2013; PK 20.3.2013, 5.12.2014
Kari Glasberg, haast.; Toimintakertomus 2013
Toimintakertomus 2013
Toimintakertomus 2014
Jorma Hintsa, haast.; Antikainen ja Hintsa 2005, 2008, 2010
Pekka Mäkinen, Antti Ala-Kokko, haast.; PK 1.2.1996;
Toimintakertomus 2004
Toimintakertomus 2001; PK 14.11.2001, 18.2.2002, 30.1.2008;
Pekka Mäkinen, Antti Ala-Kokko, haast.
Pekka Mäkinen, haast.; PK 8.3.2010
Pekka Mäkinen, haast.
Pekka Mäkinen, haast.
Vaasa 19.2.1972; Suunnittelukeskus 1986, 7; vesihuoltolaki
119/2001; Hahto 2005, 53; Heino ym. 2005, 10
Ikkeläjärven… 1999, 327–329; Kautiainen 2007, 224–225;

Nummijoki ja Nummijoki 2012, 234
29 Toimintakertomus 2002–2004; PK 11.10.2006;
Latva-Kurikka 2006
30 Markku Mäkiranta, haast.; Vaasa 22.11.1969, 2.3.1971,
19.2.1972; Aluehallintovirasto 2013
31 Ympäristönsuojelulaki 86/2000; Similä ja Hildén 2003, 7–8;
Oikeusministerö 2015
32 Hahto 2005, 70; Heino ym. 2005, 11
33 Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004;
laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014; Renkonen 2015
34 Terveydensuojelulain muutos 285/2006; Sosiaali- ja
terveysministeriön asetus 1351/2006; Silfverberg 2007, 31
35 Laki vesihuollon tukemisesta 686/2000; Vihanta 2013, 39–42

LUKU 9
1
2
3
4
5

Lapinlampi ja Raassina 2002, 15; Katko 2013a, 78–81;
Katko 2013b, 15
Vesilaitosyhdistys 2012; Anita Saarikoski
kirjallinen tiedonanto 3.9.2015
Silfverberg 2007, 11–12
Ilari Lehto, Kari Glasberg, haast.
Hahto 2005, 51

129

KIRJALLISUUS

Airaksinen, M. ja Jauhiainen, J. 2014. Yritysmuotojen pääpiirteet. Teoksessa: Korkeamäki, H. (toim.) Yritysoikeus. Talentum Media Oy,
Helsinki. s. 101–114.
Alkio, O. (toim.) 2002. Kaukoniityistä
kaupunginosaksi. Kauhajoen Kainaston
kyläkirja. Kainaston kyläkirjan toimituskunta,
Kauhajoki. 289 s.
Aluehallintovirasto. 2011. Päätös 55/2011/2.
Saatavilla internetistä: www.avi.fi/documents/10191/56892/lssavi_paatos_55_2010
_2_2011_06_29.pdf (siteerattu 6.5.2015).
Aluehallintovirasto. 2013. Päätös 89/2013/2.
Saatavilla internetistä: www.avi.fi/documents/10191/56888/lssavi_paatos_89_2013
_2_2013_11_06.pdf/74494990-294a-40f3a9e4-987f926edd86 (siteerattu 22.8.2015).
Antikainen, M. ja Hintsa, J. 2005. Lumikangas
I pohjavesiselvitys, kaivonpaikkatutkimus
2005. Tutkimusraportti. Länsi-Suomen ympäristökeskus, Pohjavesiryhmä. 13 s. + liitteet.
Antikainen, M. ja Hintsa, J. 2008. Lumikangas
I pohjavesiselvitys, lisätutkimus 2006. Tutkimusraportti. Länsi-Suomen ympäristökeskus,
Pohjavesiryhmä. 19 s. + liitteet.
Antikainen, M. ja Hintsa, J. 2010. Harrinkangas
B pohjavesiselvitys. Uitonmäen koepumppaus. Pohjavesialue 10 232 01, Kauhajoki. Tutkimusraportti. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus,
Pohjavesiryhmä. 12 s. + liitteet.
Britschgi, R. ja Gustafsson, J. (toim.) 1996.
Suomen luokitellut pohjavesialueet. Suomen
ympäristö 55. 387 s.
Britschgi, R., Antikainen, M., Ekholm-Peltonen, M., Hyvärinen, V., Nylander, E., Siiro,
P. ja Suomela, T. 2009. Pohjavesialueiden
kartoitus ja luokitus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 75 s.

130

Eduskunnan pankkivaltuusmiehet. 1969.
Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus
vuodelta 1968. Eduskunnan pankkivaliokunnalle. Suomen eduskunta, Helsinki. 11 s.
Fagerstedt, K., Pellinen, K., Saranpää, P. ja
Timonen, T. 1996. Mikä puu – mistä puusta?
Yliopistopaino, Helsinki. 180 s.
Haapanen, R. 2015a. Kauhajoen teollisuus ja
palvelut vahvistuvat 1960-luvulla. Teoksessa:
Haapanen, R. ja Hautamäki, L. 2015. Yrittävä
Kauhajoki. Kauhajoki 20000 Oy, Kauhajoki.
Sivutus ei ollut valmis tätä kirjaa taitettaessa.
Haapanen, R. 2015b. Teollistuminen kiihtyy
1970-luvulla. Teoksessa: Haapanen, R. ja
Hautamäki, L. 2015. Yrittävä Kauhajoki. Kauhajoki 20000 Oy, Kauhajoki. Sivutus ei ollut
valmis tätä kirjaa taitettaessa.
Haapanen, R. 2015c. Suuria mullistuksia
1990-luvulla. Teoksessa: Haapanen, R. ja
Hautamäki, L. 2015. Yrittävä Kauhajoki. Kauhajoki 20000 Oy, Kauhajoki. Sivutus ei ollut
valmis tätä kirjaa taitettaessa.
Haapanen, R. 2015d. Kauhajoki hakee
vahvuuksiaan kaupunkina 2000-luvulla.
Teoksessa: Haapanen, R. ja Hautamäki, L.
2015. Yrittävä Kauhajoki. Kauhajoki 20000
Oy, Kauhajoki. Sivutus ei ollut valmis tätä
kirjaa taitettaessa.
Hahto, M. 2005. Vesihuollon toimintaympäristön tulevaisuus – Luovien muutosten virrassa.
Alueelliset ympäristöjulkaisut, Länsi-Suomen
ympäristökeskus 405. 118 s.
Hautamäki, L. 2015. Kauhajoen kehitys
syrjäisestä kappelista seutukuntansa
keskuskaupungiksi. Teoksessa: Haapanen,
R. ja Hautamäki, L. 2015. Yrittävä Kauhajoki.
Kauhajoki 20000 Oy, Kauhajoki. Sivutus ei
ollut valmis tätä kirjaa taitettaessa.

Heino, M., Vanhala, P., Vilonen, K. ja
Yli-Tolppa, H. 2005. Vesiosuuskunnan ABC.
Uudenmaan ympäristökeskus, Monisteita
160. 75 s.
Heinonen, P. ja Hyvärinen, V. 1994. Vesiympäristön havaintoverkot. Teoksessa:
Timonen, R. (toim.) Puhtaasti vedestä.
Vesiyhdistys r.y. 25 vuotta. Vesiyhdistys r.y.,
Helsinki. s. 77–84.
Hiisvirta, L. 1994. Vesilaitosten veden laatu.
Teoksessa: Timonen, R. (toim.) Puhtaasti
vedestä. Vesiyhdistys r.y. 25 vuotta. Vesiyhdistys r.y., Helsinki. s. 34–42.
Hollo, J. 2002. Vesioikeuslaki 100 vuotta – kehitystä ja mukautumista. Vesitalous 5/2002,
s. 9–13.
Hukka, J. J. ja Katko, T. S. 1999. Yksityistäminen vesihuollossa. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisu 19. 95 s.
Ikkeläjärven Maa- ja kotitalousseuran Kyläkirjatoimikunta. 1999. Äkkiä akka kyytille…
Tapahtumia ja tarinoita Ikkeläjärveltä. Kyläkirjatoimikunta, Kauhajoki. 408 s.
Isomäki, E. Britschgi, R., Gustafsson, J.,
Kuusisto, E., Munsterhjelm, K., Santala, E.,
Suokko, T. ja Valve, M. 2007. Yhdyskuntien
vedenhankinnan tulevaisuuden vaihtoehdot.
Suomen Ympäristö 27/2007. 83 s.
Juuti, P. ja Rajala, R. 2013. Vesi ei jouda seisomaan. Kurikan vesihuollon historia. Kurikan
Vesihuolto Oy, Kurikka. 272 s.
Karimo, K. 1994. Yhdyskuntien ja teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteet. Teoksessa: Timonen,
R. (toim.) Puhtaasti vedestä. Vesiyhdistys r.y. 25
vuotta. Vesiyhdistys r.y., Helsinki. s. 43–54.
Katko, T. 1996. Vettä! Suomen vesihuollon
kehitys kaupungissa ja maaseudulla. Vesi- ja
viemärilaitosyhdistys, Helsinki. 416 s.

Katko, T. 2013a. Hanaa! Suomen vesihuolto – kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys.
Suomen Vesilaitosyhdistys ry., Helsinki. 501 s.
Katko, T. 2013b. Vesihuollon kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys – Hapertuvatko hanat?
Kuntatekniikka 5/2013, 14–16. Saatavilla
internetistä: vesiopas.kuntatekniikka.fi/
sites/default/files/KT0513-PDF-WWW-HQ.pdf
(siteerattu 10.5.2015).
Kauhajoen Joulu. 1962. Kauhajokista teollisuutta, s. 27–28.
Kauhajoen Joulu. 1969. Kauhajokista teollisuutta: Maan Liha Oy. Kauhajoen Joulu 1969, s. 25.
Kauhajoen Kirkonkylän vesihuoltolaitoksen laajennussuunnitelma. Päiväämätön
moniste. 12 s.
Kauhajoen kunta. 1993. Vesijohtoverkoston
saastuminen Kauhajoen kunnan Aronkylän
alueella keväällä 1993. Moniste. 26 s. +
liitteet.
Kauhajoen Vesihuolto Oy. 2015. Yrityksen
verkkosivusto. Saatavilla internetistä: www.
kauhajoenvesihuolto.fi (siteerattu 6.5.2015).
Kautiainen, R. (toim.) 2007. Hyvä on Hyypässä
hypellä – historiaa ja tarinoita 1900-luvun Hyypästä. Hyypän kyläseura ry., Kauhajoki. 387 s.
Keinänen, J. 2006. Vesilaitosten henkilöstön pätevyysvaatimukset. Vesitalous 1/2006, s. 14–15.
Kiili, P. (toim.) 1995. Kaksoosveräjältä yli
Huikkukosken: Kokonkylän kyläkirja. Kokon
maa- ja kotitalousseura, Kauhajoki. 301 s.
Kleemola, J. 1991. Uhkana soranotto. Teoksessa: Kleemola, J., Marttila, S. ja Taimi, H.
(toim.). Kauhajoen vesien kirja. Lions Club
Kauhajoki, Kauhajoki. s. 214–216.
Kleemola, J. 1995. Alkulähteillä ja latvapuroilla.
Teoksessa: Pöntinen, B. Kyrönjoki. Benjamin
Pöntinen, Nurmo. s. 31–32.

131

Kleemola, J. 2012. Pienvedet; lähteet, lammet
ja purot. Teoksessa: Kleemola, J. ja Taimi, H.
(toim.) Kauhajoen kulttuurimaisemien kirja:
kulttuurimaisemia menneitten ja nykyisten
sukupolvien työn tuloksena. Lions Club
Kauhajoki ry., Kauhajoki. s. 434–435.
Kleemola, J., Kiviluoma, J., Marttila, S.,
Piipari, P., Taimi, H. ja Äijö, T. (toim.) 1999.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja. Lions Club
Kauhajoki ry., Kauhajoki. s. 32–71.
Koivuniemi, E. 1984. Kauhajoen Pohjavedet.
Kauhajoen Joulu 1984, s. 8–10.
Korhonen, J. ja Haavanlammi, E. 2012.
Hydrologinen vuosikirja 2006–2010. Suomen
ympäristö 8/2012. 234 s.
Korkka-Niemi, K. ja Salonen, V-P. 1996.
Maanalaiset vedet. Pohjavesigeologian
perusteet. Turun yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus. 181 s.
Koskinen, J. 1984. Kotikunta kukoistamaan yrittämisellä. Kauhajoen Yrittäjät ry. 50 v 1934–1984.
Kauhajoen Yrittäjät ry., Kauhajoki. 72 s.
Koskinen, S. ja Waris, R. 2000. Vedenhankintaa koskeva lupa ja sen määräykset. Suomen
ympäristökeskus. Ympäristöopas 80. 162 s.
Kuusisto, E. 1981. Runsaitten vesien maa. Teoksessa: Suomen Luonto 4. Vedet. Kirjayhtymä,
Helsinki. 426 s.
Kuusisto, E. 2010. Yli 16 000 sivua veden
virtaa. Vesitalous 1/2010, s. 23–26.
Lakeuden Vesi Oy. 2015. Yrityksen verkkosivusto. Saatavilla internetistä: www.lakeudenvesi.fi (siteerattu 6.5.2015).
Lapinlampi, T. ja Raassina, S. 2002. Vesihuoltolaitokset 1998–2000. Suomen ympäristö
541. 480 s.
Latva-Kurikka, M. 2006. Hellekesä painaa
pohjavesien pintoja. Pohjalainen 27.7.2006.

132

Laukkanen, E. 1971. Alustavat pohjaveden
käyttöä koskevat selvitykset. Teoksessa: Vesihallitus. 1971. Vedenhankintaa varten tehtävistä
pohjavesiselvityksistä. Tiedotus 12. s. 9–18.
Laurila, R. 1991. Talousvesianalyysit. Teoksessa:
Kleemola, J., Marttila, S. ja Taimi, H. (toim.)
Kauhajoen vesien kirja. Lions Club Kauhajoki,
Kauhajoki. s. 212–213.
Luukkonen, H. 2013. Vesiosuuskunnat, kuntien
vesihuoltolaitokset ja kunnat. Suomen Kuntaliitto, Helsinki. 418 s.
Maa- ja metsätalousministeriö. 2011. Vesitalousstrategia 2011–2020. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. 12 s.
Maasilta, T. 2010. Vesitalous-lehden viisi vuosikymmentä. Vesitalous 1/2010, s. 27–28.
Melanen, M. ja Soisalo, O. (toim.) 1995. Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus
vuodelta 1995. Suomen ympäristökeskuksen
moniste 22. 22 s.
Mustonen, S. 1994. Neljännesvuosisata
Vesiyhdistystä. Teoksessa: Timonen, R. (toim.)
Puhtaasti vedestä. Vesiyhdistys r.y. 25 vuotta.
Vesiyhdistys r.y., Helsinki. s. 5–9.
Mäkinen, R. ja Kuusisto, E. 2008. ’Maanalainen’ hydrologia. Teoksessa: Kuusisto,
E.(toim.) Veden kierto – Hydrologinen palvelu
Suomessa 1908–2008. s. 64–69.
Mälkki, E. 1991. Pohjavesivarat. Teoksessa:
Kleemola, J., Marttila, S. ja Taimi, H. (toim.).
Kauhajoen vesien kirja. Lions Club Kauhajoki,
Kauhajoki. s. 183–191.
Mälkki, E. 1999. Pohjavesi ja pohjaveden
ympäristö. Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Tampere. 304 s.
Möttönen, T. 2012. Teollisuusneuvos Veikko
Niemi-Aro (1913–1998). Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Suomalaisen Kirjallisuuden

Seura, Helsinki. Saatavilla internetistä: www.
kansallisbiografia.fi (siteerattu 1.4.2015).
Nummijoki J. ja Nummijoki, P. 2012. Kylän
vesihuolto. Teoksessa: Nummikosken maaja kotitalousseura ry:n kyläkirjatoimikunta
(toim.) Nummikosken kylän historiaa ja
tarinoita, Erämaataloista 2000-luvulle.
Nummikosken maa- ja kotitalousseura ry,
Kauhajoki. s. 234.
Nummijärvi, M. 2012a. Keskustaajama.
Teoksessa: Kleemola, J. ja Taimi, H. (toim.)
Kauhajoen kulttuurimaisemien kirja: kulttuurimaisemia menneitten ja nykyisten sukupolvien työn tuloksena. Lions Club Kauhajoki ry.,
Kauhajoki. s. 200–319.
Nummijärvi, M. 2012b. Kokonkylä, Lylykylä.
Teoksessa: Kleemola, J. ja Taimi, H. (toim.)
Kauhajoen kulttuurimaisemien kirja: kulttuurimaisemia menneitten ja nykyisten sukupolvien työn tuloksena. Lions Club Kauhajoki ry.,
Kauhajoki. s. 347–349.
Nurmela, H. 1982. Kauhajoen koululaitos 1882–
1982. Kauhajoen kunta, Kauhajoki. 225 s.
Närpes Vatten Ab. 2015. Yrityksen verkkosivusto. Saatavilla internetistä: www.narpsvatten.fi
(siteerattu 2.4.2015).
Närpes Stad. Tekniska Sektorn. Närpes Stad
– levande landsbygnad. Päiväämätön esite.
Närpiön kaupunki, Närpiö. 16 s.
Oikeusministeriö. 2015. Vesilaki (264/1961)
– Yleisperustelut. Saatavilla internetistä:
oikeusministerio.fi/text/fi/index/julkaisut/
julkaisuarkisto/1146647376014/Files/ls2jzi.pdf
(siteerattu 23.5.2015).
Orrenmaa, A. 2009. Kyrönjokilaakson vesisota.
Lakeuden Vesi Oy, Seinäjoki. 93 s.
Oy KWH Pipe Ab. 1995. Kauhajoen Vesihuolto Oy
siirtyi Fusamatic-aikaan. PIPENEWS 1/1995, s. 3.

Peräkylä, O. 1971. Pohjavesien käyttökelpoisuus vedenhankinnassa. Teoksessa: Vesihallitus. 1971. Vedenhankintaa varten tehtävistä
pohjavesiselvityksistä. Tiedotus 12. s. 2–8.
Pitkäranta, R. ja Ristaniemi, O. 1999. Kauhajoen maaperän suojelu. Teoksessa: Kleemola,
J., Kiviluoma, J., Marttila, S., Piipari, P., Taimi,
H. ja Äijö, T. (toim.) Kauhajoen metsien ja soiden kirja. Lions Club Kauhajoki ry., Kauhajoki.
s. 190–201.
PK 1945–2015. Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan sekä Kauhajoen Vesihuolto Oy:n
johtokunnan, hallituksen tai yleisten/yhtiökokousten pöytäkirjat.
Pohjalainen. 2013. Aqua Botnican vedenottamolle täystyrmäys. Pohjalainen 23.5.2013.
Purhonen, O. ja Lammila, J. 2009. Vesihuollon tukeminen. Ympäristöopas. Maa- ja
metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö,
Helsinki. 47 s.
Päätalo, P., Siiro P. ja Miettinen, A. 2007.
Yhdyskuntien vedenhankinta ja Natura 2000
-verkosto. Hämeen ympäristökeskuksen
raportteja 1/2007. 48 s. + liitteet.
Ramboll Finland Oy. 2011. Kauhajoen
vedenhankinnan kehittäminen. Pohjavesitutkimukset. Ramboll Finland Oy., Helsinki. 8 s.
+ liitteet.
Renkonen, M. 2015. Vesihuollon kehittäminen
ja ohjaaminen -projekti. Saatavilla internetistä: www.vvy.fi/files/4499/02_Renkonen_Maija.pdf (siteerattu 5.5.2015).
Rintala, J. 2005. Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n
vedenottamoiden veden laatu ja laatumuutokset vuosina 1997-2004. Suomen ympäristökeskuksen moniste 331. 98 s.
Rintala, J. ja Suokko, T. 2008. Pohjavesinäytteenotto. Suomen ympäristö 48/2008. 65 s.

Saarinen, P. (toim.) 1977. Kuntatieto. Tekninen
Kustannusliike Osakeyhtiö, Turku. 455 s.
Sammallahti, A. 1972. Kauhajoki – kehittyvä
kunta Etelä-Pohjanmaalla. Kauhajoen Joulu
1972, s. 32.
Sammallahti, A. 1975. Historiikki Kauhajoen
Vesihuolto Oy:n 30-vuotis toiminnasta vuosilta 1945–1975. Kauhajoen Vesihuolto Oy,
Kauhajoki. 14 s.
Seppälä, M. 1999. Metsä- ja suoluonnon
monimuotoisuus. Teoksessa: Kleemola, J.,
Kiviluoma, J., Marttila, S., Piipari, P., Taimi, H.
ja Äijö, T. (toim.) Kauhajoen metsien ja soiden
kirja. Lions Club Kauhajoki ry., Kauhajoki. s.
158–163.
Seuna, P. 2002. Vesioikeuslaki, annettu 23 p.
Heinäk. 1902. Vesitalous 5/2002, s. 5–6.
Sevola, P. 1991. Kauhajoen vedet. Teoksessa:
Kleemola, J., Marttila, S. ja Taimi, H. (toim.)
Kauhajoen vesien kirja. Lions Club Kauhajoki,
Kauhajoki. s. 49–76.
Silfverberg, P. 2007. Vesihuollon kehittämisen suuntaviivoja. Vesi- ja viemärilaitoksen
monistesarja 20. 39 s.
Similä, J. ja Hildén, M. 2003. Yhdennetty
ympäristölupa - ympäristönsuojelulakiuudistuksen vaikutukset. Ympäristöjuridiikka
1/2003, s. 4–26.
Suomen Kuntaliitto. 2007. Kunnat ja vesihuolto huomisen Suomessa. Kuntaliiton kannanotto. Suomen Kuntaliitto, Helsinki. 35 s.
Suomen ympäristökeskus. 2015a. Vesihuolto.
Saatavilla internetistä: www.ymparisto.fi/
vesihuolto (siteerattu 21.4.2015).
Suomen ympäristökeskus. 2015b. Pohjaveden pinnankorkeus. Saatavilla internetistä:
wwwi3.ymparisto.fi/i3/paasivu/fin/pohjavesi/
pohjavesi.htm (siteerattu 1.5.2015).

Suomen ympäristökeskus. 2015c. Normittava
lainsäädäntö. Saatavilla internetistä: www.
ymparisto.fi/fi-FI/PohjoisPohjanmaan_ymparistohistoria/Normittava_lainsaadanto%2815325%29 (siteerattu 5.6.2015).
Suunnittelukeskus Oy, Seinäjoen aluetoimisto. 1977. Kauhajoen Vesihuolto Oy. Vesilaitoksen yleissuunnitelma 1408-3847. 29.4.77.
Moniste. 17 s. + kuvaliitteet.
Suunnittelukeskus Oy, Seinäjoen aluetoimisto. 1980. Kauhajoen Vesihuolto Oy. Investointisuunnitelma KT 1408-7164. 4.1.1980.
Moniste. 8 s. + kuvaliitteet (10 kpl).
Suunnittelukeskus Oy. 1986. Kauhajoen
Vesihuolto Oy, Kauhajoen kunta. Vesihuollon
yleissuunnitelma 1408-3426. 7.7.1986. Moniste. 40 s. +liitteet.
Tike. 2011. Suurimmat maatalouskunnat kuntaliitosten jälkeen: Kouvola, Salo vai Kauhava?
Tiken uutiskirje Tietosarka 2/2011.
Tilastokeskus. 1972. Ympäristötilastollinen vuosikirja 1972. Tilastollisia tiedonantoja 50. 78 s.
Tilastokeskus. 1981. Ympäristötilasto 1980. Tilastokeskus, Tilastollisia tiedonantoja 67. 265 s.
Toimintakertomus. 1945–2014. Toimintakertomuksen, vuosikertomuksen tai tilinpäätöskertomuksen nimellä olevat kertomukset
Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan ja
Kauhajoen Vesihuolto Oy.n vuosittaisesta
toiminnasta.
Tolvanen, J. P., Kaatra, K. ja Maunula, M.
2002. Vesihuoltolakiopas. Maa- ja metsätalousministeriö. Julkaisuja 1/2002. 54 s.
Tuovinen, T. 1999. Metsien ja soiden keskellä
purojen virta. Teoksessa: Kleemola, J., Kiviluoma, J., Marttila, S., Piipari, P., Taimi, H. ja Äijö, T.
(toim.) Kauhajoen metsien ja soiden kirja. Lions
Club Kauhajoki ry., Kauhajoki. s. 234–239.

Vaasa-lehden viitteet ovat erillisessä listassa
kirjallisuuden lopussa.
Vahala, R. 2010. Vesihuolto tänään ja huomenna. Vesitalous 11/2010, s. 14–16.
Vakkilainen, P. 2010. Näkökulmia vesitalouteen. Vesitalous 11/2010, s. 17–22.
Verohallinto. 1998. Paikallisten vesi- ja viemärilaitosten verotuksesta. Saatavilla internetistä:
www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/1998/Paikallisten_vesi_ja_
viemarilaitosten_ve%2810210%29 (siteerattu
14.7.2015).
Vesihallitus. 1975. Vesihuoltolaitokset
31.12.1973. Vesihallituksen tiedotus 82. 172 s.
Vesihallitus. 1976. Yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeät pohjavesialueet. Vesihallituksen
tiedotus 109. 94 s. + liitteet.
Vesihallitus. 1983. Yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeät pohjavesialueet. Vuosina
1977–1982 tehdyn tarkistustyön tulokset.
Vesihallituksen tiedotus 225. 156 s.
Vesi- ja ympäristöhallitus. 1987. Vesihuoltolaitokset 31.12.1987. Vesi- ja ympäristöhallinnon
julkaisuja 15. 318 s.
Vesilaitosyhdistys. 2012. Välttämätön vesi.
Esite. Vesilaitosyhdistys, Helsinki. 8 s.
Saatavilla internetistä: www.vvy.fi/files/2228/
valttamaton_vesi_8_6_2012_netti.pdfwww.
vvy.fi (siteerattu 3.9.2015).
Vesilaitosyhdistys. 2015. Yrityksen verkkosivusto. Saatavilla internetistä: www.vvy.fi
(siteerattu 6.5.2015).
Vesiyhdistys r.y. 1984. Pohjavesitutkimukset.
Vesitalous 3/1984. 209 s.
Vienonen, S. 2007. Haja-asutuksen vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyntilanne
vuonna 2007. Suomen ympäristökeskuksen
raportteja 24. 56 s.

Vihanta, J. 2013. Suomen taajamien suuret
vesiosuuskunnat. Diplomityö, Tampereen
teknillinen yliopisto, Vesi- ja jätehuoltotekniikka. 145 s.
Vihervuori, P. 1994. Vesijuridiikka ja sen kehitys Suomessa. Teoksessa: Timonen, R. (toim.)
Puhtaasti vedestä. Vesiyhdistys r.y. 25 vuotta.
Vesiyhdistys r.y., Helsinki. s. 153–162.
Viitaniemi, K. 2014. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2014. Teuvan kunta ja Närpes
Vatten Ab, Teuva ja Närpiö. 89 s.
Virtanen, M-L. 1985. Päiväämätön seloste
vesilaitostoiminnasta Kauhajoella. Kauhajoen
Vesihuolto Oy, Kauhajoki. Moniste. 4 s.
Virtanen, M-L. 1995. 50 vuotta vesilaitostoimintaa Kauhajoella. Kauhajoen Vesihuolto Oy,
Kauhajoki. Moniste. 10 s.
Väestörekisterikeskus. 2015. Kuntien
asukasluvut aakkosjärjestyksessä 31.7.2015.
Saatavilla internetistä: vrk.fi/default.aspx?docid=8850&site=3&id=0 (siteerattu 21.8.2015).
Wester, H. 2011. Kauppaneuvos Mauri Perälä
(1915–2008). Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
Helsinki. Saatavilla internetistä: www.kansallisbiografia.fi (siteerattu 1.4.2015).
Wikipedia. 2015. KWH Group. Saatavilla
internetistä: fi.wikipedia.org/wiki/KWH_Group
(siteerattu 3.4.2015).
Yli-Harja, P. (toim.) 1995. Harjankylän kyläkirja.
Harjankylän historiaryhmä, Kauhajoki. 510 s.
Zacheus, O. 2002. Suurten vesilaitosten toimittaman talousveden laatu Suomessa vuosina
1996–1998. Sosiaali- ja terveysministeriön
selvityksiä. 59 s.
Zacheus, O. 2004. Suurten laitosten toimittaman talousveden valvonta ja laatu. Vesitalous
4/2004, s. 10–12.

133

VAASA-LEHDEN VIITTEET

suurin osa jutuista on paikallistoimittajana toimineen Martti Anttilan kirjoittamia
9.11.1965 Vesihuolto taloudellisen kasvun perusta. Maakunnan vesihuoltopäivä Kauhajoella
22.7.1966 Kauhajoen Harjankylässä saadaan pian painevettä
12.9.1966 Kauhajoella on riittävästi hyvänlaatuista talousvettä
27.1.1968 Itsenäinen Kauhajoen kunta syntyi sata vuotta sitten
3.3.1968 Vesihuoltosuunnitelma toteutumassa Närpiössä. Kustannukset 4.3 miljoonaa
31.3.1968 Vihanneshalli, urheilutalo – Kauhajoella on käynnissä suurehkoja rakennustöitä
7.5.1968 Kauhajoella turvattu puhtaan veden saanti
18.9.1968 Käyttöveden saanti helpottuu pian Teuvan keskustaajamassa
2.10.1968 Puhdasta juomavettä Närpiöön. Ensimmäinen vaihe valmistumassa
21.12.1968 Kahdet harjannostajaiset Kauhajoella eilen
30.3.1969 Paineenkorotuslaitos käytössä Kauhajoella. Veden kulutus lisääntynyt
11.10.1969 Noin 450.000 mk:n johto tuomaan vettä Aronkylään
20.11.1969 Kannetun veden aika jää taakse Kaskisissa
22.11.1969 Oma Vesihuolto Oy saatu Päntäneelle
13.12.1969 Teuvalaisille ei riitä vettä. Tilanne vaikein lauantaisin
1.2.1970 Kauhajoen vedestä entistä puhtaampaa
19.2.1970 Jätevesien puhdistamo Kauhajoen Kainastolle
11.3.1970 Vedenkulutus noussut Teuvalla huomattavasti
25.6.1970 Kauhajoen vesi ei tänä kesänä haise
20.8.1970 Uimahalli nieli veden Kauhajoella
3.12.1970 Muoviputkea maan alle Kauhajoella jo kilometrimäärin. Välivesisäiliö kesäksi.
2.3.1971 Päntäneläisille vesijohtovettä kesäkuun aikana
24.3.1971 Asuntopula Kauhajoen keskustassa helpottuu
24.3.1971 Kauhajoen ja Ikkelänjoen liittymään puhdistusallas?
26.3.1971 Kauhajoen Kainastolle 55 hehtaarin rakennuskaava
23.9.1971 Vesihallitus: Puhdistamo käyttöön v. 1974 Kauhajoella
28.11.1971 Meijerin sikala lakkaa likavesien vuoksi Kauhajoella
16.10.1971 Kauhajoen Kokonkylän vesijohtoverkosto valmistumisvaiheessa
19.2.1972 Päntäneellä vesijohtohanke
8.3.1972 Pohjavedet kattavat jo nyt tulevaisuuden vesitarpeen
11.3.1972 Kainastoon johtovesi Kauhajoella
23.4.1972 Kauhajoeltako vettä Teuvalle
19.9.1972 Kauhajoen Kainastolle Rydin lähteen vettä
8.9.1973 Kainastonjoen vesi puhdistuu
6.12.1973 Kauhajoella maksetaan jätevesipuhdistuksesta vesimittarin mukaan
6.12.1973 Kauhajoen oma vedentarve otettava huomioon
27.1.1973 Uusi syöttöpiste: Kauhajoella sähkön kulutus kolminkertaistunut
27.2.1973 Vedenpuhdistamon tontti puhututti
10.10.1973 Kauhajoen vesistä riittää muillekin
24.11.1973 Jätevesipuhdistamo Kauhajoelle
24.1.1974 Karvialle johdetaan vettä Kauhajoelta
26.1.1974 Hämeen Peruna osti Kauhajoen Perunan
26.2.1974 Honkajoen vesihuolto kunnan haltuun
9.5.1974 Kauhajoen puhdistamo pieneliöiden varassa
5.12.1974 Teuvalaisille kauhajokelaista vettä
14.12.1974 Honkajoen Vesihuolto kunnan omistukseen
25.1.1975 Kauhajoki sai puhdistamonsa ’vanhaan hintaan’
15.2.1975 Puhdasvesipula hellittää Teuvalla – johto Kainastolta
1.12.1977 Vesiyhtiö rakentaa Kauhajoella
11.11.1978 Alavudella syntynyt yllättäjä Mauno Kangasniemi maaherraksi
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LAIT
Vesihuoltolaki 9.2.2001/119
Laki vesihuoltolain muuttamisesta 22.8.2014/681
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 30.12.2004/1299
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
annetun lain muuttamisesta 19.12.2014/1263
Jätevesimaksulaki 13.7.1973/610
Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista 23.12.1977/982
Vesilaki 19.5.1961/264
Vesilaki 27.5.2011/587
Terveydenhuoltolaki 27.8.1965/469
Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763
Ympäristönsuojelulaki 27.6.2014/527
Luonnonsuojelulaki 20.12.1996/1096
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 10.6.1994/468
Muinaismuistolaki 17.6.1963/295
Maa-aineslaki 24.7.1981/555
Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132
Laki vesihuollon tukemisesta 20.7.2004/686
Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta 18.1.1980/56
Laki yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden
avustamisesta 13.7.1973/608
Laki lainoista ja avustuksista vedenhankinta- ja viemärilaitteiden
rakentamista varten maalaiskunnissa 1951/397
Laki valtion osanotosta eräiden maa- ja
vesirakennustöiden kustannuksiin 30.8.1963/433
Laki Postisäästöpankin varoista myönnettävistä
eräistä korkotukilainoista 6.12.1968/761
Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä
eräistä korkotukilainoista 23.12.1977/1015
Kuntalaki 17.3.1995/365
Laki julkisista hankinnoista 31.12.1992/1505
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30.3.2007/349

HAASTATTELUT
Kari Glasberg 9.2.2015 sekä useita
epävirallisempia selontekoja kirjan kirjoittamisen mittaan
Marja-Liisa Virtanen 27.2.2015 ja 22.5.2015
Jouko Virtanen 27.2.2015
Kurt Rösgren 2.3.2015
Antti Latva-Pukkila 9.3.2015
Markku Mäkiranta 11.3.2015
Pekka Mäkinen 16.3.2015
Antti Ala-Kokko 17.3.2015
Kimmo Halminen 18.3.2015
Micael Nieminen, Timo Nisula, Esko Viitala 1.4.2015
Ilari Lehto 22.4.2015
Jorma Hintsa 5.6.2015
Tapani Ojala 11.8.2015
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ORGANISAATION VAIHEET TIIVIISTI

LIITE 1
1971

• Alustavia kokouksia painevesiverkoston tiimoilta
• Linjan vaaitus Rydinlähteeltä kirkonkylään,
talvi- ja jatkosota keskeyttivät muut valmistelut

1945

• Uusi kokous vesikysymysten merkeissä 29.10.
• Hyväksyttiin kauppakirja Rydinlähteen ostosta 8.11.
• Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan perustava kokous 30.11.

1947

• Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunta merkittiin kaupparekisteriin 19.12.
• Liittyjiä vuoden lopussa 121

1955

• Asennetaan kuluttajakohtaiset vesimittarit

1958

• Muoviputkiin siirtyminen aloitetaan
• Vesimaksua ryhdytään perimään kulutuksen mukaan

1962

• Rakennetaan muovinen 200 mm:n rinnakkaislinja
Rydinlähteeltä kirkonkylään

1966

• Päätetään osakeyhtiömuotoon siirtymisestä,
Kauhajoen kunnalle 51 % osakkeista
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2002

• Nummilahden Vesiosuuskunta
liittyy kokonaan Kauhajoen Vesihuoltoon

2004

• 4 000 kuluttajan raja rikki

2010

• Uitonmäen vedenottamon alue ostetaan

• Kainastolle menevä 200 mm:n runkolinja valmistuu
• Verkoston pituus yli 200 km

• Ostetaan Kirkasveden vedenottamon alue
• 2 000 kuluttajan raja rikki

1973

• Ensimmäinen lisäveden toimitussopimus
pienemmälle osuuskunnalle (Kalavehenpuoli)

1983

• Kirkonkylän ja Harrinmäen säiliön välille valmistuu
250 mm:n rinnakkaislinja

1974

• 1 000 kuluttajan raja rikki

1984

• Kainaston pumppaamo valmistuu
• Hankitaan ensimmäinen tietokone

2012

1975

• Teuvalle ryhdytään myymään vettä

1985

1977

• Ostetaan Lumikankaan vedenottamon alue
• Oma päärakennus valmistuu paineenkorotuslaitoksen viereen Tiklaksentielle
• Hankitaan ensimmäinen oma auto

• Närpiöön ryhdytään myymään vettä
• Ensimmäinen pienempi vesiosuuskunta (Kalavehenpuoli)
liittyy kokonaan Kauhajoen Vesihuoltoon

• Vesihuolto ostaa kunnallisen
jätevesilaitoksen liiketoimintakaupalla
• Marttilankylän paineenkorotuslaitos valmistuu

2014

• Verkoston pituus yli 500 km

1978

• Verkoston pituus yli 300 km

1979

• Kauhajoen kunta hyväksyy Kauhajoen
Vesihuolto Oy:n yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista
annetun lain mukaiseksi vesilaitokseksi
sekä sen toiminta-alueen rajat

1967

• Osakeyhtiöstä virallinen (merkitty kaupparekisteriin 28.7.1967)
• Verkoston pituus ylittää 50 km – puuputkea enää 3 km

1968

• Kirkonkylän paineenkorotuslaitos valmistuu
• Ostetaan Isolähteen vedenottamon alue
• 500 kuluttajan raja rikki

1969

• Toimisto siirtyy kunnantalolle
• Asennetaan muutama
mittarikaivo/paineenkorotuslaitos

1980

1972
1939

• Isolähteen ja Kirkonkylän välinen 315 mm:n
runkolinja valmistuu
• Harrinmäen ylävesisäiliö valmistuu

2001

• Rakennetaan alkupäästään 315 mm:n itäinen runkolinja
paineenkorotuslaitokselta Aronkylään
• Vuokrataan Rydin sivulähde

1989

• 3 000 kuluttajan raja rikki

1990

• Kokonkylän vesiosuuskunta liittyy kokonaan Kauhajoen Vesihuoltoon

1992

• Jokimäen vesiosuuskunta liittyy kokonaan Kauhajoen Vesihuoltoon

1993

• Hyypänmäen vesiosuuskunta liittyy kokonaan Kauhajoen Vesihuoltoon

1994

•
•
•
•
•

1995

• Päärakennuksen laajempi saneeraus

1996

• Lamminmaan vesihuolto järjestetään ”satelliittina”

1999

• Sotkan paineenkorotuslaitos valmistuu

Erillinen varastorakennus valmistuu päärakennuksen viereiselle tontille
Oy Aqua Botnica Ab:n kanssa tehdään vedenmyyntisopimus
Möykkykylä–Harrinkangas 315 mm:n rinnakkaislinja valmistuu
Osakepääoman korotus, osakkeiden määräksi 600 kappaletta
Nummijärven vesihuolto järjestetään ”satelliittina”
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HALLITUKSET
1967–1969
PJ Asutusneuvoja/
talousneuvos Arvi E. Sammallahti
VARAPJ Kunnajohtaja Mauno Kangasniemi
MUUT Talousneuvos Mauri Perälä
Kunnan rakennusmestari Martti Pohtola
Toimitusjohtaja Pentti Rinta-Pukkila
Teollisuusneuvos Veikko Niemi-Aro
1970–1971
PJ Talousneuvos Arvi E. Sammallahti
VARAPJ Kunnaninsinööri Antti Mäkinen
MUUT Talousneuvos Mauri Perälä
Kunnan rakennusmestari Martti Pohtola
Toimitusjohtaja Pentti Rinta-Pukkila
Teollisuusneuvos Veikko Niemi-Aro
1972
PJ Talousneuvos Arvi E. Sammallahti
VARAPJ Talousneuvos Mauri Perälä
MUUT Kunnan rakennusmestari Martti Pohtola
Toimitusjohtaja Pentti Rinta-Pukkila
Kunnanjohtaja Jouko Virtanen
Teollisuusneuvos Veikko Niemi-Aro
1973
PJ Talousneuvos Arvi E. Sammallahti
VARAPJ Talousneuvos Mauri Perälä
MUUT Kunnan rakennusmestari Martti Pohtola
Toimitusjohtaja Pentti Rinta-Pukkila
Toimitusjohtaja Aatos J. Viiala
Kunnaninsinööri Kalle Särelä
1974–1979
PJ Talousneuvos Arvi E. Sammallahti
VARAPJ Talousneuvos Mauri Perälä
(vuodesta 1977 myös kauppaneuvos)
MUUT Kunnanjohtaja Jouko Virtanen
Kunnan rakennusmestari Martti Pohtola
Toimitusjohtaja Pentti Rinta-Pukkila
Toimitusjohtaja Aatos J. Viiala
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1980–1981
PJ Talousneuvos Arvi E. Sammallahti
VARAPJ Kauppaneuvos Mauri Perälä
MUUT Kunnanjohtaja Jouko Virtanen
Teollisuusneuvos Veikko Niemi-Aro
Toimitusjohtaja Pentti Rinta-Pukkila
Toimitusjohtaja Aatos J. Viiala

1995

1982

1996

PJ Talousneuvos Arvi E. Sammallahti/
Talousneuvos Antti Latva-Pukkila
VARAPJ Kauppaneuvos Mauri Perälä
MUUT Kunnanjohtaja Jouko Virtanen
Teollisuusneuvos Veikko Niemi-Aro
Toimitusjohtaja Pentti Rinta-Pukkila
Toimitusjohtaja Aatos J. Viiala
1983–1988
PJ Talousneuvos Antti Latva-Pukkila
VARAPJ Kauppaneuvos Mauri Perälä
MUUT Teollisuusneuvos Veikko Niemi-Aro
Kunnanjohtaja Jouko Virtanen
Toimitusjohtaja Pentti Rinta-Pukkila
Toimitusjohtaja Aatos J. Viiala
1989–1992
PJ Talousneuvos Antti Latva-Pukkila
VARAPJ Kauppaneuvos Mauri Perälä
MUUT Insinööri Pekka Rantamäki
Toimitusjohtaja Pentti Rinta-Pukkila
Toimitusjohtaja Aatos J. Viiala
Kunnanjohtaja Jouko Virtanen
1993–1994
PJ Talousneuvos Antti Latva-Pukkila
VARAPJ Kauppaneuvos Mauri Perälä
MUUT Insinööri Pekka Rantamäki
Kauppias Markku Hangasluoma
Muurari Risto Koivisto
Kunnanjohtaja Jouko Virtanen

PJ Talousneuvos Antti Latva-Pukkila
VARAPJ Kauppaneuvos Mauri Perälä
MUUT Opettaja Tuulikki Mäki-Kullas
Kauppias Markku Hangasluoma
Muurari Risto Koivisto
talousneuvos Olavi Kangasniemi

2005
PJ Maanviljelijä Antti Ala-Kokko
VARAPJ Talousneuvos Olavi Kangasniemi
MUUT Toimitusjohtaja Tapani Aronen
Toimitusjohtaja Pauli Hautala
Pankkitoimihenkilö Tellervo Yli-Keturi
Yrittäjä Ilkka Tervonen

PJ Muurari Risto Koivisto
VARAPJ Talousneuvos Olavi Kangasniemi
MUUT Kauppias Markku Hangasluoma
Opettaja Tuulikki Mäki-Kullas
Pankkitoimihenkilö Tellervo Yli-Keturi
Maanviljelijä Heikki Yli-Korhonen

2006–2008
PJ Maanviljelijä Antti Ala-Kokko
VARAPJ Talousneuvos Pauli Hautala
MUUT Toimitusjohtaja Tapani Aronen
Talousneuvos Olavi Kangasniemi
Pankkitoimihenkilö Tellervo Yli-Keturi
Yrittäjä Ilkka Tervonen

1997–2000
PJ Muurari Risto Koivisto
VARAPJ Talousneuvos Olavi Kangasniemi
MUUT Toimitusjohtaja Juha Murto-Koivisto
Opettaja Tuulikki Mäki-Kullas
Pankkitoimihenkilö Tellervo Yli-Keturi
Maanviljelijä Heikki Yli-Korhonen

2009–2013
PJ Maanviljelijä Antti Ala-Kokko
VARAPJ Talousneuvos Pauli Hautala
MUUT Kotitalousteknikko Taija Hakola
Talousneuvos Olavi Kangasniemi
Pankkitoimihenkilö Tellervo Yli-Keturi
Yrittäjä Ilkka Tervonen

2001

2014

PJ Toimitusjohtaja Juha Murto-Koivisto
VARAPJ Talousneuvos Olavi Kangasniemi
MUUT Maanviljelijä Antti Ala-Kokko
Opettaja Tuulikki Mäki-Kullas
Pankkitoimihenkilö Tellervo Yli-Keturi
Maanviljelijä Heikki Yli-Korhonen

PJ Maanviljelijä Antti Ala-Kokko
VARAPJ Yrittäjä Ilkka Tervonen
MUUT Kotitalousteknikko Taija Hakola
Eläkeläinen Tarmo Nummikoski (edesmennyt kesällä 2015,
tilalla varajäsen Heikki Santala)
Tekninen johtaja Harri Virtanen
Pankkitoimihenkilö Tellervo Yli-Keturi

2002–2004
PJ Maanviljelijä Antti Ala-Kokko
VARAPJ Talousneuvos Olavi Kangasniemi
MUUT Toimitusjohtaja Tapani Aronen
Toimitusjohtaja Pauli Hautala
Opettaja Tuulikki Mäki-Kullas
Pankkitoimihenkilö Tellervo Yli-Keturi

TOIMITUSJOHTAJAT
1967–1986
1987–2008
2008–2011
		
2012– 		

Veikko Nikko
Martti Hirviniemi
Kari Glasberg (vt); lisäksi useita jaksoja
toimitusjohtajan sijaisena Veikko Nikon kaudella
Pekka Mäkinen
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KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY:N TYÖNTEKIJÄT 1967–2014
A

Ahola Teemu
Ahtiainen Martti
Alanko Jorma
Antila Tarmo
Antila Harri

9.9.1993–28.9.1993
10.10.1972–15.12.1972
1.1.2012–
1.10.1969–7.11.1969
1.1.2012–

E

Eklund Bernt Ossian 27.8.2012–31.12.2012
			1.1.2013–31.1.2013
			1.6.2013–31.10.2013
Erkkilä Seppo 5.6.1986–15.8.1986

G
H

Glasberg Kari 1.5.1981–

Hakoneva Matti 7.5.1975–31.12.1976
Hannuksela Riina 1.6.1992–31.7.1992
Harjunpää Veikko 28.9.1970–15.5.1971
Hattukangas Antti 26.11.1984–11.12.1984
Hautaviita Martti 5.9.1985–4.10.1985
			8.9.1986–31.12.1986
Hirviniemi Martti 1.1.1987–30.6.2008
Hirviniemi Vesa 12.6.1995–7.7.1995
Huhtanen Marketta 29.3.1993–20.1.2012

I, J
K

Isoniemi Voitto 10.7.1969–28.8.1969
Järvinen Jukka 7.5.2007–24.8.2007

Kalliomäki Tauno 16.7.1967–21.12.1967
Kananoja Anssi 1.12.2010–31.8.2011
Kananoja Tuomo 6.3.1985–19.7.1991
			15.2.1994–17.2.2002
Kanto Mauri 31.7.2006–1.8.2006
Kaunisto Raili 2.12.1985–31.3.1994
Ketola Anne 17.9.2012–30.10.2012
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Kiviluoma Sulo 1.4.1967–30.11.1967
			1.3.1968–15.5.1968
Kivistö Sami 9.9.1993–23.9.1993
Kleemola Ilkka 10.7.1995–4.8.1995
			24.6.1996–9.8.1996
Kleemola Juha 1.6.1985–9.8.1985
			2.6.1986–1.8.1986
			1.6.1987–24.7.1987
Kohtamäki Juha 21.5.2012–20.11.2012
			21.11.2012–31.12.2013
Koivunen Marko 24.9.2012–
Koivuniemi Juhani 28.9.1970–30.11.1970
K orkeavaara Timo 16.7.1985–2.8.1985
Kytöharju Reijo 10.10.1972–15.12.1972

L

Lammila Reijo 26.10.1970–24.2.1971
Latvala Kirsi 24.9.2002–4.10.2002
Lehto Sami Ilari 3.6.1996–8.12.1996
			15.9.1997–31.12.1997
			28.4.1998–31.12.1998
			17.5.1999–
Liimakka Leeni 16.5.1994–9.6.1994
Luoma Pekka 15.8.1974–15.9.1974
Luopakka Arvo 7.7.1969–15.12.1969
Luopakka Esa 28.9.1970–30.11.1970
Lyly Hannu 31.7.2006–1.8.2006

M

Malkamäki Vesa 1.2.2012–31.12.2012
			1.1.2013–31.12.2014
			1.1.2015–
Muurimäki Rami 4.1.1994–28.2.1994
Myllymäki Väinö 16.7.1967–15.10.1967

Mäenpää Ann-Maria 9.9.1993–15.10.1993
			16.5.1994–8.6.1994
			10.9.1995–31.12.1995
			9.9.1996–24.1.1997
			1.9.1997–31.12.1997
			31.8.1998–31.12.1998
			20.8.1999–13.9.1999
			4.9.2000–31.12.2000
			26.9.2001–10.10.2001
			9.9.2002–23.9.2002
			25.9.2002–7.10.2002
			9.10.2002–23.2.2003
			9.9.2003–26.10.2003
			9.1.2004–23.1.2004
			26.1.2004–8.3.2004
			9.9.2004–10.10.2004
			11.4.2005–24.4.2004
			9.9.2005–26.12.2005
			2006–2011
Mäensivu Sami 9.9.1993–28.9.1993
Mäki-Jouppila Janne 1.6.1987–28.6.1987
			3.8.1987–14.8.1987
Mäkiluoma Arvo 1.10.1967–31.12.1967
			1.8.1968–31.12.1970
			12.3.1975–15.7.1975
			15.5.1977–15.9.1977
Mäkinen Janne 27.2.2012–5.3.2012
			30.4.2012–26.8.2012
			15.10.2012–21.10.2012
			24.12.2012–6.1.2013
			25.2.2013–3.3.2013
			6.5.2013–
Mäkinen Pekka 1.1.2012–
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Mäkinen Vilho 1.10.1969–15.12.1969
Mäki-Pantti Pirjo 23.6.1980–21.11.1980
Mäkiranta Jarmo 15.8.1974–30.9.1974

N

Nevala Tarja 28.5.1979–30.8.1989
Nevala Tero 4.1.1994–28.2.1994
Nevanperä Hans-Peter 16.5.1994–31.5.1994
Nieminen Micael 1.6.2011–5.8.2011
			4.6.2012–10.8.2012
			3.6.2013–31.8.2013
			13.1.2014–31.12.2014
Nikko Jouko 1.7.1970–15.8.1970
			28.6.1971–31.8.1971
Nikko Seppo 1.10.1972–31.7.1974
			7.7.1975–15.7.1975
			14.6.1977–3.11.2000
Nikko Veikko 1962–1986
Nisula Timo 13.6.2005–
Nurmela Onni 24.6.1968–15.2.1969
			11.05.1970–31.08.1982

O

Ojala Jani 04.02.2002–04.08.2002
			20.12.2002–10.01.2013
			19.5.2003–22.8.2003
			28.10.2003–7.11.2003
			22.12.2003–9.1.2004
			17.5.2004–26.8.2004
			23.12.2004–7.1.2005
			16.5.2005–29.8.2005
Ojala Kari 23.9.1986–31.1.2013
			1.3.2013–15.3.2013
			25.3.2014–30.9.2014
			1.10.2014–31.12.2014

P

S

Paananen Juha 6.8.1986–2.9.1986
Paasimäki Päivi 2.2.2009–31.7.2009
			1.8.2009–3.8.2009
Palomäki Jouko 15.4.1997–16.5.1997
			6.10.1997–31.12.1997
Pitkänen Jukka 2.6.1986–19.6.1986
			1.6.1987–24.8.1987
			9.5.1988–24.8.1988
Pohjavaara Anssi 11.8.2010–31.10.2010
Pulakka Mauno 11.10.1972–31.12.1972
			26.6.1973–31.1.2008
Pulkkinen Kari-Tapio 17.5.2010–6.8.2010
Pääkkönen Timo 7.7.1969–15.12.1969
			1.10.1970–31.12.1970
Pääkkönen Tomi 2.6.2008–8.8.2008
			29.6.2009–7.8.2009
			21.12.2009–31.12.2009
			30.6.2010–29.7.2010
			20.12.2010–31.12.2010
			28.9.2011–10.10.2011
			23.12.2011–1.1.2012
Pölönen Petri 9.6.1989–31.12.1989
			6.5.1991–28.2.1992
			11.5.1992–31.8.1992

Saari Miikka 4.6.2012–30.6.2012
			24.6.2013–28.7.2013
Saarikoski Anita 18.8.2009–
Saarinen Petri 10.3.1997–19.6.1997
Sammallahti Juhani 20.5.1977–12.6.1994
Santala Veikko 2.1.1986–31.12.1986
Sillanpää Valto 1.10.1969–15.12.1969
			1.10.1970–30.4.1971

R

Yli-Koski Hanna 9.9.1993–15.10.1993
Y			16.5.1994–8.6.1994

Rahikka Riitta 1.5.1984–17.5.1985
			8.7.1985–28.7.1985
Rajala Mari 6.2.2012–
Rantamäki Olavi 26.4.1979–17.12.1980
Rintala Hanna 23.6.2014–31.12.2014
Rinta-Luoma Tero 2.6.1995–4.8.1995
Roju Unto 7.5.1968–31.12.1969
			11.5.1970–21.11.1994

T

Thors Kristian 16.5.1994–14.10.1994
			12.5.1995–7.7.1995
		11.3.1996–16.8.1996
			3.3.1997–1.8.1997
Tuovinen Kari 29.7.1969–28.8.1969
			26.10.1970–31.12.1970

U
V

Uusi-Kokko Kari 4.9.1985–4.10.1985
Uusi-Kyyny Tarja 13.9.1994–21.10.1994
Uusitalo Jukka 1.6.1985–30.6.1985
Vesala Kari
Viitala Esko
Virtanen Marja-Liisa
Väljä Juha

1.3.2003–31.12.2011
22.7.2002–
1.5.1967–30.9.2002
16.5.1994–25.5.1994
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VEDENOTTAMOT, PAINEENKOROTTAMOT
JA MITTARIKAIVOT KEVÄÄLLÄ 2015

LIITE 4

Tässä liitteessä esitellään Kauhajoen Vesihuolto Oy:n vedenottamoita, paineenkorottamoita ja mittarikaivoja sekä muutamien
tulevien vedenottamoiden vielä rakentamattomia alueita. Mittarikaivojen osalta esittely on esimerkinomainen. Liitteen kohteet
käytiin valokuvaamassa toukokuussa 2015. Lähes kaikista kohteista on lisäksi otettu viistoilmakuvat samoihin aikoihin (Pasi
Mäkiä). Liitteeseen valittiin ilmakuvat päävedenottamoilta sekä varikon ja Kainaston pumppaamoilta.
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RYDIN PÄÄLÄHDE JA SIVULÄHDE
Rydin päälähteen alue ostettiin vuonna 1945 ja
vedenottamo otettiin käyttöön vuonna 1947. Rydinlähde purkautuu kuilukaivoon. Myöhemmin
mukaan on liitetty toinen lähde kuilukaivoineen,
ns. Rydin sivulähde. Molempien paikkojen vesi
valuu samaan 200 mm putkeen ja jatkaa matkaansa kohti Kirkonkylää ja Kainastoa. Molemmat lähteet saneerattiin vuonna 2013.
Kuvassa näkyvistä kaivoista oikeanpuoleinen on
niin kutsuttu vanha Rydin säiliö, joka ei ole enää
käytössä.
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HARRINMÄEN YLÄVESISÄILIÖ
Harrinmäen ylävesisäiliö on valmistunut
vuonna 1971. Säiliö oli välillä pois käytöstä.
Nykyisin tämä yli 200 kuutiometrin vetoinen säiliö toimii paineenkatkaisijana. Isolähteen ja Lumikankaan vedenottamoiden
vesi matkaa säiliöstä kohti Kirkonkylää
250 ja 315 mm runkolinjoja pitkin.
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LUMIKANKAAN VEDENOTTAMO
Lumikankaan vedenottamon alue on hankittu vuonna 1977 ja vedenottamo on otettu käyttöön vuonna 1978. Sinne
rakennettiin alun perin kuusi kaivoa, mutta osa jouduttiin poistamaan käytöstä vuonna 1987. Nykyään vedenottamolla
on neljä siiviläputkikaivoa, joissa pyörii uppopumppu, sekä yksi mittarikaivo. Yksi kaivoista sijaitsee hieman sivummalla, satelliittina. Ottamo on vuonna 2007 varustettu Volvon moottorilla toimivalla varavoimakoneella, joka sähkökatkostilanteessa käynnistyy kolmessa sekunnissa. Varavoimakoneet toimitti Olavi Palonkoski E-Elmecon Oy:stä. Ne sijoitettiin käytettyihin merikontteihin. Moottorit ja polttoainesäiliöt on varustettu valuma-altailla vahinkojen välttämiseksi.
Kaikkia vedenottamoita ja paineenkorotuslaitoksia valvotaan tietokoneavusteisesti varikolta käsin. Vedenottamolta
lähtee 315 mm:n runkolinja kohti Harrinmäkeä ja Kirkonkylää.
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KIRKASVEDEN
TULEVA VEDENOTTAMO
Kirkasveden tulevan vedenottamon alue on hankittu vuonna 1980. Alueella on valmiina vuosina
2001 ja 2004 rakennetut siiviläputkikaivot, joissa
molemmissa on myös pumppu. Lisäksi paikalle on
vuonna 1997 rakennettu huoltorakennus ja vuonna
2007 asennettu varavoimakone. Vedenoton lupakäsittely oli kesken vuonna 2015.
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UITONMÄEN TULEVA VEDENOTTAMO

ISOLÄHTEEN VEDENOTTAMO

Uitonmäen tulevan vedenottamon alue on ostettu vuonna 2010. Paikka on erittäin sopiva vedenottamoksi, sillä
antoisuus on hyvä ja vedenoton aiheuttama pohjaveden
pinnanalenema pieni. Pohjaveden laatu on erinomainen.
Kohteelle on tehty siiviläputkikaivo samaan aikaan kun
Kirkasveden vedenottamon alueelle tehtiin toinen kaivo,
muuten alue on rakentamatta. Vedenoton lupakäsittely
oli kesken vuonna 2015.

Isolähteen vedenottamon alue on hankittu vuonna 1968 ja otettu käyttöön vuonna 1971. Se on antoisuudeltaan suurin Kauhajoen Vesihuollon vedenottamoista.
Isolähteelle rakennettiin ensin kolme kaivoa ja myöhemmin vielä neljä lisää. Nämäkin kaivot ovat siiviläputkikaivoja, joissa pyörii uppopumppu. Vesi otetaan
kahdesta eri ryhmästä (vanha puoli ja uusi puoli). Ryhmien vesi yhtyy ottamolta lähtevään 315 mm runkolinjaan, joka matkaa kohti Harrinmäkeä ja Kirkonkylää.
Vedenottamo on varustettu varavoimakoneella vuonna 2007.

HYYPÄNMÄEN PAINEENKOROTUSLAITOS SEKÄ VEDENOTTAMON TONTTI
Vuonna 1976 perustettu Hyypänmäen Vesiosuuskunta Hyypänjokilaaksossa lopetti toimintansa ja siirtyi osaksi Kauhajoen Vesihuoltoa vuonna 1993. Osuuskunnan vedenottamo varustettiin automatiikka- ja valvontalaitteilla. Vedenottamon kaivo ei tällä
hetkellä ole käytössä, sillä pohjavesi on mangaanipitoisempaa kuin Vesihuollon suurten vedenottamoiden vesi. Vesi tuleekin
tälle paineenkorotusasemalle Lumikankaalta.
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NUMMIJÄRVEN VEDENOTTAMO
Nummijärven vedenottamo on rakennettu vuonna 1994
vuokramaalle. Laitoksessa on yksi siiviläputkikaivo. Vedenkulutus on suurimmillaan 17 kuutiometriä vuorokaudessa
silloin, kun alueella pidetään suositut juhannusfestivaalit.
Laitokselle hankittiin varavoimakone vuonna 2008.

SINIHARJUN TULEVA VEDENOTTAMO
Siniharjun alueella on koepumpattu vuosina 2011–2012. Koepumppauksen
antoisuus oli 3 000 kuutiometriä vuorokaudessa. Suunnitellun vedenottamon
maa-alue on tällä hetkellä Kauhajoen kaupungin omistuksessa. Vedenoton lupakäsittely oli kesken vuonna 2015.

JOKIMÄEN VEDENOTTAMO
JA PAINEENKOROTUSLAITOS
Jokimäenkylän Vesiosuuskunta sijaitsi myös Hyypänjokilaaksossa. Se oli perustettu vuonna 1976. Vesiosuuskunta lopetti
toimintansa ja siirtyi osaksi Kauhajoen Vesihuoltoa vuonna
1992. Osuuskunnan vedenottamo varustettiin automatiikka- ja
valvontalaitteilla. Tämänkään vedenottamon kaivo ei tällä hetkellä ole käytössä veden laatuongelmien vuoksi ja vesi tulee
Lumikankaalta.

NUMMILAHDEN VEDENOTTAMO
Nummilahden vedenottamo on rakennettu paikallisen vesiosuuskunnan aikakaudella. Se siirtyi Kauhajoen Vesihuollolle vuonna 2002. Laitos ei enää ole käytössä.
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LAMMINMAAN TULEVA VEDENOTTAMO
Lamminmaan alueella on koepumpattu vuosina 2012 ja 2013.
Koepumppaus kohdistui kahteen eri alueeseen. Kuva esittää
vuoden 2013 koepumppauskohdetta. Lupaprosessia ei ole vielä käynnistetty, eikä maa-aluetta hankittu.

KALAVEHENPUOLEN VEDENOTTAMO
JA PAINEENKOROTUSLAITOS
LAMMINMAAN VEDENOTTAMO
Kauhajoen Vesihuolto on rakentanut Lamminmaan alueelle vesijohtoverkoston sekä vedenottamolaitteiston vuonna 1996. Kauhajoen kunnalta vuokratulla entisen taimitarhan vedenottamolla ollutta siiviläputkikaivoa voitiin käyttää vedenhankintaan. Vuonna 2005 tapahtuneen vesinäytesekaannuksen vuoksi veden
ottaminen omalta laitokselta kuitenkin lopetettiin. Lamminmaan alueen vesihuolto järjestettiin ostamalla
korvaava vesi Lakeuden vedeltä ja kaivo on poistettu käytöstä.
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Kalavehenpuolen laitos on rakennettu paikallisen vesiosuuskunnan aikakaudella. Se on yhdistetty Kauhajoen
Vesihuollon verkostoon jo vuonna 1973 lisäveden hankintaa varten. Laitos siirtyi Kauhajoen Vesihuollolle vuonna
1985, kun Kalavehenpuolen vesiosuuskunta sulautui Kauhajoen Vesihuoltoon. Laitos on tärkeä paikallisen paineen
kannalta suurimman vedenkulutuksen aikaan. Vedenottamon kaksi kuilukaivoa sijaitsevat hieman kauempana.
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HANGASKYLÄN
PAINEENKOROTUSLAITOS
Hangaskylän paineenkorotuslaitos on rakennettu
vuonna 2001. Siitä meneee Hangaskylän ohella
vesi myös osaan Teuvan Norinkylää.

HARJANKYLÄN
PAINEENKOROTUSLAITOS
Harjankylän laitos on rakennettu vuonna 2001. Se
ottaa vettä verkostosta ja pumppaa sen eteenpäin
verkostoon.
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MARTTILANKYLÄN
PAINEENKOROTUSLAITOS
Marttilankylän paineenkorotuslaitos on rakennettu
vuonna 2012. Se korottaa painetta Marttilankylän
suuntaan ja perälle. Alueella oli pientä vaihtelua ennen
laitoksen asentamista.

ONNELAN MITTARIKAIVO
Onnelan mittarikaivo on rakennettu vuonna 2001. Se
kontrolloi Hangaskylään menevää vettä; mahdolliset
vuodot näkyvät muutoksina virtausmäärissä.
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VARIKKO
Tiklaksentien tontille rakennettiin paineekorotuslaitos ja 500 kuutiometrin vetoinen alavesisäiliö vuonna 1968. Omat toimitilat valmistuivat vuonna 1977.
Aluetta on laajennettu myöhemmin viereiselle tontille, jolla sijaitsee vuonna 1994 valmistunut varastorakennus.
Paineenkorotuslaitosta on uudistettu moneen otteeseen, viimeisimpänä toimenpiteenä on asennettu UV-desinfiointilaite vuonna 2014. Rydinlähteen vesi
tulee laitokseen omalla paineella ja pumpataan siitä Kainastolle. Lisäksi noin puolet Isolähteen ja Lumikankaan vedestä käyvät tätä kautta, sillä Kainaston
suuntaan (sis. Aqua Botnica) vesi ei muuten riittäisi. Paineenkorotuslaitos on varustettu varavoimakoneella, joka palvelee myös varikkorakennuksen valvomoa.

KAINASTON PUMPPAAMO
Kainaston pumppaamo on rakennettu vuonna 1984 pitämään tämän alueen paine tasaisena. Pumppaamolla on 500 kuutiometrin säiliö, jonne vesi tulee varikon paineenkorotusasemalta. Tien toisella puolen sijaitsee Aqua Botnican oma pumppaamo.

156

157

HYYPÄNTIEN MITTARIKAIVO
Hyypäntien mittarikaivo on rakennettu
vuonna 2001. Se kontrolloi Havuskylän
suuntaan menevää vettä. Toiminnot ovat
samat kuin Onnelan mittarikaivossa.

SOTKAN PAINEENKOROTUSLAITOS
Sotkan paineenkorotuslaitos on rakennettu vuonna 1999. Se turvaa Sotkan alueen asutuksen riittävää painetta
(Sotkanrinteiden lumetuksesta huolehtii oma paineenkorotuslaitos, samoin Kauhajoen Karhulla on oma paineenkorotuslaitos ampumahiihtostadionille).

PIHLAJAN TULEVA VEDENOTTAMO
Kohteessa on erinomaista pohjavettä. Aluetta ei ole vuokrattu, eikä vedenoton
lupaprosessia laitettu vireille. Alueen antoisuus on melko pieni.
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