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Asia: Villingin vesiosuuskunnan muutoksenhaku korkeimmassa hallinto-oikeudessa koskien Villa Oivalan
liittämistä vesihuoltoverkkoon
Suomen Arkkitehtiliiton vastine Villingin vesiosuuskunnan valitukseen koskien kiinteistön 091-4120001-0311 (Oivala) liittämistä Villingin saaren vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin.
Vaadimme edelleen vapautusta Villingin vesiosuuskunnan vesihuoltoverkkoon liittymisestä
vesihuoltolain 10 ja 11 §:n perusteella. Vastauksenamme Villingin vesiosuuskunnan
näkemyksiin toteamme seuraavaa:
Talousveden käyttö
Vesihuoltolain 10 §:n mukaan taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi
terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.
Vesiosuuskunnan väite, ettei tontilta saatavan talousveden laatua ja määrää ole selvitetty ei
pidä paikkaansa. Oivala-kiinteistöllä on kaksi kaivoa, joiden veden laatu on todettu
(MetropoliLab v.2017) täyttävän talousveden laatuvaatimukset. Talousveden käyttö sekä
huvilalla että saunarakennuksessa perustuu kantoveteen ja on näin ollen vähäistä.
Juomavedet jokainen vuokralainen on tuonut mukanaan mantereelta tai hakenut
yhdysveneen laiturissa olevasta vesipisteestä. Tähän käytäntöön Villa Oivalan säilyttämiseen
sitoutunut jäsenistömme on tyytynyt.
Talousvesien johtaminen ja käsittely
Vesihuoltolain 10 §:n mukaan taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien
johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.
Oivala-kiinteistöllä on kompostoiva ulkokäymälä. Talousjätevesien johtaminen ja käsittely
tapahtuu siten, että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kompostoiva käymälä
ei ole rengaskaivon välittömässä läheisyydessä ja se on paikan päällä tarkasteltuna alempana
kuin rengaskaivo.
Vapautuksen perustelut
Vesihuoltolain 11 §:n mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos
liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun
otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset,
liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy.
Perustelemme edelleen vapautustamme vesihuoltoverkkoon liittymisestä palveluiden
vähäisellä tarpeella ja kiinteistön poikkeuksellisella kulttuurihistoriallisella ja
rakennustaiteellisella arvolla.
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1. Palvelujen vähäinen tarve
Rakennuksia ylläpidetään ja käytetään rakennussuojelun ehdoilla. Siksi kiinteistön käyttöaika
on rajattu enintään kolmeen kesäkuukauteen, jolloin liiton jäsenet perheineen voivat
majoittua viikkovarausperiaattein huvilassa ja osallistua näin kiinteistön ylläpitoon. Oivala
vuokrataan kerrallaan yhden perheen käyttöön. Näiden niin sanottujen perheviikkojen
ulkopuolella Oivala on ollut vuokrattuna kesäisin vain muutamina iltoina. Villingin
vesiosuuskunta kertoo muutoksenhaussaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle (kohta 1.3), että
vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkosto on käytössä huhtikuusta marraskuuhun (8 kk).
Oivalan vuokrakausi alkaa kesäkuussa ja jatkuu elokuun loppuun. Vuokrausaste vaihtelee
vuosittain korjaustöistä ja sääolosuhteista riippuen (2,5-3,5 kk). Oivalan vedenkulutus kesäelokuun viikkovuokrauskautena on vastaava kuin yhden perheen kesämökillä, jossa on ns.
kantovesi.
2. Muu erityinen syy: museoiva restaurointi
Oivala-kiinteistön 1920-luvulla valmistuneet rakennukset (kesähuvila ja saunarakennus) ja
niihin liittyvä pihapiiri muodostavat valtakunnallisesti merkittävän rakennetun
kulttuuriympäristön. Vireillä olevassa Villingin asemakaavassa alueeseen ollaan kohdistamassa
sr-1-suojelumääräys, joka estää suojeluarvoja heikentävät muutostyöt ao. rakennuksissa.
Rakennusten restaurointi on toteutettu viimeisten kymmenen vuoden ajan lähes
museaalisesti talon alkuperäisiä materiaaleja ja olemusta kunnioittaen ja vaalien. Voikin
sanoa, että keskeinen osa rakennuksen käyttöä on sen museaalisen arvon tunnustaminen ja
esille tuonti. Myös Museovirasto tunnistaa Oivalan poikkeuksellisen arvon yhtenä harvoista
1920-luvun alkuperäisessä muodossaan säilytetystä ja samalla alkuperäisessä käytössään
edelleen olevasta lomakiinteistöstä. Museaalisten arvojen säilyminen edellyttää rakennuksen
arkkitehtuurin, kalustuksen ja varustelutason säilyttämistä rakentamisaikansa mukaisessa
tasossa.
Tästä syystä rakennukseen ei ole mahdollista rakentaa vesijohtoa tai viemäriä rikkomatta näitä
arvoja. Käsityksemme myös on, että pihapiiriin maan pinnalla vedettävät vesi- ja
viemärijohdot eivät kuulu tähän erityisellä pieteetillä suojeltuun ympäristöön.
3. Liittämisestä aiheutuvat kustannukset
Suomen Arkkitehtiliitto on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää
arkkitehtuuria osana luovaa suomalaista kulttuuria ja taloutta sekä kasvattaa yhteiskunnallista
kiinnostusta arkkitehtuuriin. Yhdistyksen tarkoituksena ei ensisijaisesti ole lomakiinteistöjen
omistaminen. Yhdistys haluaa kuitenkin vaalia lahjoituksella saamaansa kulttuurihistoriallisesti
ja arkkitehtonisesti arvokasta kiinteistöä kykynsä mukaisesti. Liitto rahoittaa kiinteistöön
kohdistuneita korjaustoimenpiteitä jäsenmaksuvaroin, sillä vähäisestä vuokrauksesta saatavat
tuotot eivät kata vaalivan kunnostuksen aiheuttamia kustannuksia. Liittymiskustannusten
lisäksi kustannuksia muodostuisi sisäpuolisista muutostöistä sekä huvilassa että
saunarakennuksessa. Lisääntyvän vedenkäytön vaatimat muutokset eivät ole helposti ja
edullisesti toteutettavissa suojeltavissa rakennuksissa.
Rakennusten restaurointi on meneillään ja jatkuu museoviraston osittaisella tuella ainakin
vuoteen 2021 asti. Kiinteistöjen kunnostamiseen käytettävissä olevat liiton varat joudutaan
ohjaamaan rakennusten kuntoa ylläpitäviin toimenpiteisiin. Tästä syystä vesihuoltoon
liittyminen tässä vaiheessa on kiinteistön omistajalle taloudellisesti kohtuutonta. Liiton
tilinpäätös vuonna 2019 on alijäämäinen 60.868 euroa, 2018 alijäämäinen 50.786 euroa ja
2017 ylijäämäinen 26.605 euroa.

SAFA | RUNEBERGINKATU 5, 00100 HELSINKI | TEL +358 (0)9 584 448 | FAX +358 (0)9 5844 4222 | SAFA@SAFA.FI

Helsingissä 11. maaliskuuta 2020
Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund

Paula Huotelin
pääsihteeri

SAFA | RUNEBERGINKATU 5, 00100 HELSINKI | TEL +358 (0)9 584 448 | FAX +358 (0)9 5844 4222 | SAFA@SAFA.FI

