22.8.2008

SUOPELLON VESIOSUUSKUNNAN TIEDOTE 2/08 SEKÄ ILMOITUS
OSAKKAAKSI HYVÄKSYMISESTÄ

Hämeen ympäristökeskus on antanut Suopellon vesiosuuskunnan tekemän vastineen jälkeen
puoltavan lausunnon koskien ympäristölupahakemustamme. Itä-Suomen ympäristölupaviraston
esittelijä on tehnyt asiasta jo ratkaisuesityksen, mutta asian käsittely voi jatkua vasta kun
ratkaisukokoonpano on palannut lomilta, eli päätöksen ulosanto menee syyskuun puolelle.
täysin varmaa tietoa ei luvan saamisesta ole, mutta näyttää erittäin todennäköiseltä, että
saamme luvan suunnitellun mukaiselle vesihuoltoverkostolle pienin lisävaatimuksin.
Kaikki vesiosuuskunnan jäsenyyttä hakeneet on hyväksytty osuuskunnan jäseniksi. Jokaista
kiinteistöä kohtaan tarvitaan yksi jäsenyys, joten jos hakemukseen oli merkitty kaksi henkilöä,
on vain ensiksi mainittu merkitty jäseneksi. Osuuskunnan hallitus on päättänyt, että
osuusmaksut, 200 €/osakas, peritään tässä vaiheessa (alla pankkiyhteystiedot). Eräpäivä on yksi
kuukausi tämän tiedotteen päiväyksestä.
Hanke etenee siten, että ympäristöluvan varmistuttua hallitus valitsee hankkeelle suunnittelijan
tarjouskilpailun
perusteella.
Suunnitteluvaiheessa
määritetään
kiinteistökohtaisten
pienpumppaamojen paikat kiinteistöllä sekä niiden maksimietäisyys rantaviivasta, joka sisältyy
kokonaisurakkaan. Jos osakas haluaa pumppaamon kauemmaksi rantaviivasta, aiheutuu siitä
lisäkustannuksia. Kokonaisurakka, jonka kustannukset jaetaan tasan osakkaiden kesken sisältää
runkolinjan ja pääpumppaamon sekä kiinteistöliittymien putket rantaan tuotuina. Kustannukset
pienpumppaamoista ja niiden asennuksista jaetaan niiden osakkaiden kesken, jotka runkolinjan
rakentamisen yhteydessä pumppaamon haluavat (alkuperäinen kustannusarvio sisälsi
pienpumppaamot kaikille). Osakkaita pyydetään tässä vaiheessa merkitsemään selvästi maahan
lyödyllä, kankaalla tai maalilla merkityllä puukepillä toivottu kiinteistökohtaisen
pienpumppaamon paikka omalla tontillaan. Pumppaamon paikan tulee sijaita mahdollisimman
lähellä rantaa, karkeasti arvioiden noin viiden metrin etäisyydelle rantaviivasta. Koska Hämeen
ympäristökeskuksen yhtenä lisävaatimuksena oli tarkastella mahdollisuutta johtaa 2-5
kiinteistön jätevedet samaan tai vierekkäisiin pienpumppaamoihin, pyydetään osakkaita
harkitsemaan naapuriensa kanssa tätä mahdollisuudesta.
Aikataulullisesti pyritään siihen, että ympäristöluvan toivotaan varmistuvan mahdollisimman
pian syyskuussa, jolloin suunnittelutarjouspyynnöt voidaan lähettää. Suunnittelu pyritään
saamaan valmiiksi lokakuun aikana, koska Ympäristökeskuksen avustusta tulee hakea lokakuun
loppuun mennessä ja siinä vaiheessa pitää suunnittelun kustannusarvioineen olla valmis. Näin
ollen uusi kiinteistökohtainen kustannusarvio voidaan antaa osakkaillekin vasta suunnittelun
valmistuttua.
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Pankkiyhteystiedot osuusmaksun maksamista varten: Suopellon vesiosuuskunta, Sysmän
Osuuspankki 544706-259188. Maksuun on merkittävä osakkaan nimi sekä tontin nimi ja
rekisterinumero.

