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TIEDOTE SUOPELLON VESIOSUUSKUNNAN OSAKKUUTTA HAKENEILLE

Suopellon vesiosuuskunnan osakkuutta haki kesäkuussa 33 henkilöä, joten perustajajäsenet mukaan
lukien osakkaita on yhteensä 38. Jäsenhakemuksia ei välittömästi käsitelty, koska
ympäristölupahakemuksemme oli hieman vastatuulessa. Hakemukseen tuli kaksi huomautusta, joista
toisen teki Hämeen ympäristökeskus. Ympäristökeskuksen kanta oli, että suunnitellun kaltaiselle
paineviemäriputkelle ei tule myöntää ympäristölupaa, vaan että putkisto tulee sijoittaa pääasiassa maalle
ja varsinkin kaikki paineviemärin liitokset. Neuvoteltuamme Itä-Suomen ympäristölupaviraston ja
Hämeen ympäristökeskuksen sekä muutamien asiantuntijatahojen kanssa, olemme nyt tehneet
Ympäristölupavirastolle vastineet huomautuksiin. Lisäksi Sysmän kunnan avustuksella Hämeen
ympäristökeskus on lieventänyt kantaansa paineviemärin suhteen, joten ympäristöluvan saaminen
suunnitellulle putkistolle näyttää taas todennäköiseltä.
Kaikki 44 hakijaa hyväksytään Suopellon vesiosuuskunnan osakkaiksi ja lähiaikoina uusille osakkaille
tullaan lähettämään ilmoitus osakkaaksi hyväksymisestä sekä pankkiyhteystiedot osuusmaksun (200 €)
maksamisesta. Osuuskunnan varsinaista kokousta ei tulla tänä kesänä pitämään, mutta riippuen
ympäristöluvan myöntämisestä, pidetään tämän vuoden aikana tarpeen vaatiessa ylimääräinen
osuuskuntakokous.
Putkiston toteutus etenee luvan myöntämisen jälkeen siten, että Vesiosuuskunta palkkaa kilpailutuksen
perusteella konsultin, joka suunnittelee putkiston ympäristöluvan mukaisesti. Tämän jälkeen
kilpailutetaan urakoitsija sekä putki- ja jätevesipumppaamotoimittaja. Kunnianhimoisena tavoitteena on
edelleen putkiston laskeminen vesistöön tulevana talvena, jolloin keväällä 2009 alkaisivat
kiinteistökohtaiset työt. Viemäriputkisto koostuu runkolinjasta, josta haarautuvat kiinteistöliittymät.
Kiinteistöliittymien päähän asennetaan pienjätevesipumppaamo, joka on muovinen jätevesikaivo
varustettuna jätevesipumpulla, takaiskuventtiilillä ja automatiikalla. Tämän hetken suunnitelman mukaan
vesiosuuskunnan hallitus tulee suunnitteluvaiheessa määrittämään etäisyyden rannasta, mihin
maksimissaan kiinteistökohtaiset jätevesipumppaamot sijoitetaan osuuskunnan toimesta. Jos osakkaat
haluavat jätevesipumppaamonsa kauemmaksi rannasta, tulee määritetyn etäisyyden ylittävä osuus tehdä
omalla kustannuksella. Osuuskunnan vastuu putkistosta tulee päättymään kiinteistökohtaisille
pumppaamoille ja kaikki putket tästä eteenpäin jäävät kiinteistön omistajan rakennettavaksi ja vastuulle.
Pumppaamo siis asennetaan osuuskunnan toimesta, mutta putkiston valmistuttua myös se jää kiinteistön
omistajan vastuulle. Jätevesipumppaamot ja niiden asennuksesta koituvat kustannukset tulevat
osakkaiden maksettavaksi. Kiinteistöjen omistajia kehotetaan jo nyt miettimään sopivaa paikkaa
pumppaamolle ja myös sitä, haluaako ehkä useampi kiinteistö kustannusten pienentämiseksi hankkia
yhteisen pumppaamon. Joissakin tapauksissa voi olla mahdollista, että kahden kiinteistön erilliset
pumppaamot sijoitetaan tonttien rajalle, jolloin rannan kaivuun tarve vähenee.
Vesiosuuskunnan hallitus tulee informoimaan osakkaita, kun ympäristölupa hankkeelle on myönnetty tai,
jos luvan saaminen jostain syystä vielä viivästyy. Kun suunnittelu ja rakennusprosessi saadaan käyntiin,
pyritään vesiosuuskunnalle tekemään internet-kotisivut, joiden kautta voidaan antaa tiedotuksia ja, josta
osakkaat voivat seurata projektin etenemistä.
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