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Punkalaitumen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys

198/11.04.00/2010

Tekla 09.11.2010 § 40
 Valmistelija: tekninen johtaja

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnan tulee kehittää vesihuol toa
alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteutta-
miseksi. Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että koh-
tuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja
muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristön-
suojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.

Kunnan tulee laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuol-
lon kehittä missuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia laatiessaan kun-
nan tulee olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakir-
ja, vaan suunnittelua ohjaava väline, jota voivat hyödyntää kuntalai-
set, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueel-
laan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos. Lisäksi vesihuollon to-
teuttamiseen myönnettävä valtion tuki myönnetään ensisijaisesti ke-
hittämissuunnitelmaan sisällytetyille hankkeille.

Kehittämissuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota vesi-
huollon järjestämiseen alueilla, joilla on voimassa yleis- tai asema-
kaava tai joilla yleis- tai asemakaavan laatiminen on vireillä sekä
alueilla, joita kos kevat ympäristönsuojelulain nojal la an netut ym pä-
ristönsuojelumääräykset.

Kehittämissuunnitelmassa on keskeistä kiinnittää huomiota vesihuol-
to pal ve luiden laatuun ja toimintavarmuuteen, verkoston kattavuu-
teen, riskeihin varautumiseen sekä yhteistyön kehittämiseen kuntien
välillä.

Punkalaitumen kunnan aiempi kehittämissuunnitelma on laadittu
vuonna 2005.

Kehittämissuunnitelman päivityksen (15.10.2010) on laa ti nut AI RIX
Ympäristö Oy. Suunnitelman ennusteet on laadittu vuoteen 2025 ja
kehittämistoimenpiteet vuoteen 2020 asti. Suunnitelma tulisi päivit-
tää valtuustokausittain. Suunnitelman laa din ta vai hees sa on käy ty vi-
ran omaisneu vottelu Pir kan maan ELY-kes kuk sen kanssa. Suunnitel-
ma korvaa aiemman vuonna 2005 laaditun kehittämissuunnitel man.
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Kehittämissuunnitelma liit tei neen ja suunni tel ma kartta ovat oheis ma-
te ri aali na.

Suunnitelma-aineisto toimitetaan teknisen lautakunnan jäsenille
sähköpostitse. Pyydettäessä aineisto voidaan toimittaa myös paperi-
versiona.

Lisätietoja: tekninen johtaja Seppo Rytky puh. 02-7608 0271.

Esittelijä:
Tekninen lautakunta hyväksyy Punkalaitumen kunnan päivitetyn ve-
sihuollon kehittämissuunnitelman (AI RIX Ympäristö Oy 15.10.2010)
ja asettaa sen yleisesti nähtäville sekä pyytää suunnitelmaluonnok-
sesta lausunnot naapurikunnilta, Pirkanmaan ELY-keskukselta, Sas-
tamalan perusturvakuntayhtymän ympäristöjaostolta sekä rakennus-
valvontaviranomaiselta.

Päätös:
Esittelijän esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekla 30.08.2011 § 30

 Valmistelija: tekninen johtaja

Suunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 26.11.2010 - 10.12.2010.
Suunnitelman johdosta ei ole jätetty muistutuksia.

Saadut lausunnot ovat oheisena.

Lausunnoissa on todettu mm. seuraavaa:

Humppilan kunta
- vesihuollon kehittämissuunnitelma on toteuttamiskelpoinen

Urjalan kunta
- ei huomautettavaa

Huittisten kaupunki
- ei huomautettavaa
- suunnitelma ottaa huomioon Huittisten ja Punkalaitumen yhteiset
hankkeet

Sastamalan kaupunki
- ei huomautettavaa
- suunnitelmassa tulisi kuitenkin huomioida, että Illon Vesiosuuskun-
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nan vesijohtover kosto ulottuu myös Punkalaitumen puolelle, mihin
on liittynyt 18 kiin teistöä

Loimaan vesi -liikelaitos
- ei huomautettavaa

Punkalaitumen rakennuslautakunta
- ei huomautettavaa

Pirkanmaan ELY-keskus
- uusia pieniä vesihuoltolaitoksia tulisi perustaa vain erityisen perus-
telluista syistä (valtion tuen perusteet)
- investointi- ja peruskorjaustarpeiden vaikutuksia on jatkossa tar-
peen arvioida mm. asiakasmaksujen kehittymisen kannalta ja suun-
nitelmassa esittää, miten kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitos-
ten investoinnit ja käyttökustannukset tullaan kattamaan pitkällä ai-
kavälillä
- toimenpideohjelmassa esitetyt alueellisen vesihuoltoyhteistyön toi-
min ta var muu den pa ran ta mi seen tähtäävät hankkeet olisi tarpeen
esittää yksityiskohtaisemmin ottaen huomioon yhdysvesijohtojen ja
pumppaamojen kapasiteetit sekä sopimusehdot myös erityistilantei-
den varalta   

Saatujen lausuntojen pohjalta vesihuollon kehittämissuunnitelma-
luonnosta on tar kis tet tu kun nan tek ni sen toimen ja Airix Ympäristön
toi mesta. Luette lo muutoksista (18.5.2011) on oheismateriaalina.

Vesihuollon 18.5.2011 päivätty valmis kehittämissuunnitelma ja kart-
ta ovat oheisena.
Suunnitelma-aineisto toimitetaan teknisen lautakunnan jäsenille
sähköpostitse. Pyydettäessä aineisto voidaan toimittaa myös paperi-
versiona.
Lisätietoja: tekninen johtaja Seppo Rytky puh. 0500 123 878.

Esittelijä:
Esittelijän täydennetystä esityksestä tekninen lautakunta päätti
muuttaa esi tyslistan oheismateriaalina ollutta Punkalaitumen kunnan
18.05.2011 päi vättyä vesihuollon kehittämissuunnitelmaa rakennus-
kustannusten ja toteuttamisajankohtien osalta vastaamaan hank-
keista jo laadittuja yksityiskohtaisempia suunnitelmia. Tekninen lau-
ta kun ta esittää pöy täkirjan oheismateriaalina olevan 30.08.2011 päi-
vä tyn Punkalaitu men kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman
kunnanhallituksen ja -val tuus ton hy väk syttä väksi.

Päätös:
 Esittelijän esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Khall 26.09.2011 § 177
 Valmistelija: kunnansihteeri

Vesihuollon 30.8.2011 päivätty Punkalaitumen kunnan vesihuollon
ke hit tä mis suun ni tel ma ja kart ta ovat oheisena.

Lisätietoja: kunnansihteeri Tarja Hietalahti puh. 050-363 5888.

Esittelijä:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja
päättää esittää pöy tä kir jan oheis ma te ri aa lina ole van 30.08.2011 päi-
vä tyn Pun kalai tu men kun nan ve si huol lon ke hittä mis suunnitelman
edelleen kunnanvaltuuston hy väk syttä väksi.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Seppo Rytky oli kokouk-
sessa asiantuntijana.

Kvalt 17.10.2011 § 34 Valmistelija: kunnansihteeri

Vesihuollon 30.8.2011 päivätty Punkalaitumen kunnan vesihuollon
kehittämissuunnitelma ja kartta ovat oheisena.

Lisätietoja: kunnansihteeri Tarja Hietalahti, puh 050 363 5888.

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

Otteen sekä päätöksen lainvoimaisuuden oikeaksi to dis taa:

Punkalaitumen kunnassa 22.10.2020

pöytäkirjanpitäjä


