
RAIKUNSEUDUN VESIOSUUSKUNTA

HALLITUS

VESIOSUUSKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS RAIKUN KYLÄTALOLLA 12.01.2021 
KLO 18.00.

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Antti Syrjä avasi kokouksen klo 18.10.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Paikalla olivat Jani Järvinen, Juhana Melkas, Antti Syrjä, Petri Uotila ja Martti 
Heinonen varamiehenä. 

3§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin allekirjoituksin.

4§ Talousasiat

Osuuskunnan tilin saldo on kokouspäivänä 11 615,31 €. Tilille on tulossa 
liittymien rakentamisesta 11 200 € tilitykset. Rakentamiseen liittyvät laskut on 
maksettu.
Mittareiden lukeminen on ollut totuttuun tapaan työlästä. Useat kiinteistöt eivät
huolehdi mittarinlukeman ilmoittamisesta ajallaan. Kokouspäivänä puuttuu 
vielä muutama lukema. 
Tulevia työkorvauksia varten hallituksen tulee toimittaa uudet verokortit 
tilitoimistoon. 

5§ Peltolan tilan broilerkasvattamoon liittyvä selvitys

Peltolan tilalle on selvitetty toisen liittymän rakentamista uuden rakennettavan 
broilerkasvattamon yhteyteen. Riku-Sippo Uotila oli kokouksessa paikalla 
keskustelmassa hankeesta. Nyt päätetään vielä tutkia vaihtoehtoa, jossa linja 
rakennetaan Raikunjärven eteläpuolelta Lahdentien alitse Naistenlinnaan. 
Tässä vaihtoehdossa rakennettavan linjan pituus on kohtuullinen, mutta 
kustannuksia nostaa Lahdentien alitus, jonka on poikkeuksellisen vaativa 
suunnitellun ohituskaistahankkeen vuoksi. Puheenjohtaja on jo ELY-
keskuksesta kysynyt asiaa. Keskustellaan alituskohtavaihtoehdoista, 
aikatauluista ja hinta-arvioista. Uusi liittymä ei sijaitse osuuskunnan toiminta-
alueella. Päätetään jatkaa selvittämistä pitäen kustannukset alhaisina niin, 
että saadaan hankkeelle jonkinlainen kustannusarvio, jolloin voidaan päättää 
hankkeen jatkosta.



6§ Liittymien rakentamisen tilanne

Syksyn aikana rakennettiin kolme uutta liittymää. Kahden rakentamistyöt ovat 
valmiita ja liittymät käytössä. Yhden pumppaamon sähköistys on kesken.

7§ Verkostoasiat  

Koulun pumppaamolla oli syksyllä ongelmia. Syyksi arveltiin pumppuun 
joutunutta ilmaa.  HRV-yhtiöt huolsi pumpun ja sääti tasoantureita. Toisessa 
pumpussa on myös lievä tiivistevika, joka voi vaikuttaa asiaan. Samalla 
huollettiin Parvelantien pumppaamo.
Heposeläntiellä Elenian urakoitsija vaurioitti paineviemäriä ennen joulua. 
Kaupungin ympäristöpäällikön määräyksestä vuoto korjattiin 
jouluaattoaamuna. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen. Lasku 
kustannuksista on lähetetty. Hyvä puoli asiassa oli, ettei puhdasvesijohto 
vaurioitunut.
Kiinteistöpumppaamoita on huollettu 20 pumppaamoa/vuosi vauhdilla. 
Päätetään jatkaa urakkaa Heponiemen suuntaan ja 2-vaiheen alueelle. 
Lisätään laskutushinnastoon hinta työtunneista yritykselle, esimerkiksi 
vahinkotapauksessa 65 €/h alv 0%.

8§ Jäsenistön yhteystietojen päivittäminen

Mittarinluennan mukana on saatu päivitettyä yhteystietoja kohtuullisesti. 
Tavoittaja- palveluun on rakennettu ryhmiä esim rakennusvaiheen mukaan. 
Järjestelmää on käytetty myös mittarinlukemien kyselyssä. 

9§ Muut asiat 

Kokoustilasta tulee 30 € lasku kylähdistykseltä. 
Hallitus hyväksyi kolmen jäsenyyden siirron uusille henkilöille.

10§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Puheenjohtaja
Antti Syrjä

Sihteeri
Juhana Melkas


