Jätevesi-ilta

Yhteenveto keskustelusta

3.12.2014, klo 18Pajulahden koululla
Paikalla: Kirsi Laamanen (Kuopion Vesi), Ari-Pekka Eskelinen (Kuopion Vesi), Tanja Leppänen (Kuopion kaupunki), Pekka Väänänen (Pieksänkosken vesiosuuskunta), Arvo Hyvönen (Pöljän vesiosuuskunta), valtuutetut Jukka Savolainen ja Minna Reijonen. Lisäksi paikalla oli n. 60 kyläläistä.

Jarno Pennanen toimi keskusteluillan puheenjohtajana, Piia Siitonen sihteerinä.
Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi keskusteluiltaan.
Kuopion kaupungin suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen alusti illan kertomalla kaupungin velvollisuudesta järjestää vesihuolto. Taajama-alueella Kuopion Vesi on vesihuollon toteuttaja, kun taas
haja-asutusalueella vesihuolto toimii osuuskuntavetoisesti. Tällä hetkellä Pajulahden alueella on
kolme eri toimijaa: Kuopin Vesi, Pöljän vesiosuuskunta ja Pieksänkosken vesiosuuskunta. Kaiken kaikkiaan Kuopion kaupungin tavoitteena olisi, että koko Kuopion alueella olisi 2-3 vesiosuuskuntaa.
Pajulahden alueelle on rakennettu runkoviemäri, jonka rakentaminen on aloitettu ennen kuntaliitosta, ja jonka rakentamiseen on saatu Ely-rahoitusta. Runkoviemäri on tällä hetkellä Saarikyläntiellä
kaupungin rivitalojen kohdalla. Rahoitusehtojen toteutumiseksi runkoviemärin täytyy olla toiminnassa tämän vuoden loppuun mennessä. Runkoviemäriputkelle on mitoitettu 100 kiinteistöä. Tällä
hetkellä olevien yleissuunnitelmien mukaan Pajulahden alueella olisi n. 70 kiinteistöä, jotka olisivat
mahdollisesti liittymässä runkoputkeen.
1.9.2014 voimaan tulleen uudistuksen jälkeen vesihuoltolain 10 §:n mukaan taajaman ulkopuolella
kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto
on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään. Kiinteistökohtaisen
järjestelmän hyväksyttävyyden ratkaisee alueellinen rakennusvalvonta (yhteystiedot alla).
Runkoviemärin rakentamisen jatkaminen ja edelleen kiinteistöihin tulevien liittymien rakentaminen
riippuu alueelle tulevan toimijan (eli vesiosuuskunta) löytymisestä. Toimijan löytymisestä on käyty ensimmäiset keskustelut Kuopion kaupungin, Kuopion Veden, Pöljän ja Pieksänkosken vesiosuuskuntien
välillä noin vuosi sitten. Kuopion Vesi toimii taajama-alueella ja ei ala rakentaa alueelle. Samoin Pöljän
vesiosuuskunnan hallitus on päättänyt, ettei ala rakentaa Pajulahden alueelle. Pieksänkosken vesiosuuskunnan hallitus ei ole tehnyt asiasta päätöstä.
Liittymien kustannukset riippuvat liittyjien määrän mukaan. Tällä hetkellä pystytään sanomaan
hinta-arvio, joka on n. 5000 - 10000€. Hinta riippuu rakennettavan runkoputken pituudesta ja liittymien määrästä. Rakentaminen on sitä edullisempaa, mitä enemmän liittymiä tulee.
Puheenjohtaja ehdotti, että toimijat (Kuopion kaupunki, Kuopion Vesi, Pöljän vesiosuuskunta ja Pieksänkosken vesiosuuskunta) keskustelisivat asiasta pikaisesti ja Kuopion kaupunki toimisi keskustelun
koordinaattorina, jotta alueelle löytyisi sopiva toimija. Alueen asukkailla on kiinnostusta liittää kiinteistöt jätevesiviemäriin.
Puheenjohtaja lopetti keskustelun klo 19.10

Alueellinen rakennusvalvonta/yhteystiedot:
Nilsiän palvelupiste
puh. 044 748 2377
Nilsiäntie 78 (PL 32)
73300 Nilsiä
Nilsiän rakennuslupainsinööri on toimistolla tiistaisin (ajanvaraus),
puh. 044 7185188

