Savitaipaleen kunta

Pöytäkirja

2/2019

Tekninen lautakunta
Aika
02.05.2019 klo 18:00 - 19:30
Paikka
Kunnanhallituksen kokoushuone
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liimatainen Juhana ja Ässämäki Pekka.
Käsitellyt asiat
§
6
7
8
9
10

Liitteet
Savitaipaleen kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Kaukolämpölaitoksen haketoimitukset 2019-22
Talousarvion toteutuminen maaliskuu 2019
Vesilaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen
Tiedoksi merkittävät 2-2019
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Nimi
Nikkilä Rauno
Ässämäki Pekka
Immonen Kari
Kauppi Tuula
Lerkki Anna
Liimatainen Juhana

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

Paatos Merja
Hölsä Maiju
Kotila Otto

jäsen
kunnanhallituksen
edustaja
nuorison edustaja

Roiko-Jokela Vesa

esittelijä

Savitaipaleen kunta
Osallistujat
Jäsenet

Poissa

Muut

Allekirjoitukset
Nikkilä Rauno
Puheenjohtaja

Roiko-Jokela Vesa
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
6 - 10 §:t
Pöytäkirjan tarkastus
Savitaipaleella 3.5.2019
Liimatainen Juhana

Ässämäki Pekka

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Teknisellä osastolla 10.05.2019
palvelusihteeri

Adusoo Piia

pk. tarkastaja

pk. tarkastaja
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Vesilaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen
52/10/2019
Tekla 21.03.2019 § 4
Valmistelija: Vesa Roiko-Jokela, 0400 558 063, vesa.roiko-jokela@savitaipale.fi
Keskeiset vesihuoltolaitosta koskevat vesihuoltolain mukaiset oikeudet ja
velvollisuudet on kytketty kunnan tekemään toiminta-aluepäätökseen.
Vesihuoltolain 8 §:ssä säädetään toiminta-alueen määräämisestä:
"Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja
tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä
tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan.
Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä
lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajilleja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.
Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa
kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja
asianmukaisesti. Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen
eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on
saatettava vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen
viemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava
tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkoston piiriin".
Savitaipaleen kunnassa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määräämisestä
päättää kunnanvaltuusto.
Vesihuoltoverkostoa on laajennettu viime vuosina Paimensaareen ja Marttilan
alueilla.
Toiminta-alueiden esitetyt kartat ja selostukset ovat pöytäkirjan liitteenä.
Ehdotus:

Esittelijä: Vesa Roiko-Jokela, 0400 558 063, vesa.roiko-jokela@savitaipale.fi
Tekninen lautakunta päättää asettaa toiminta-alue ehdotuksen julkisesti
nähtäville 21 päivän ajaksi. Tänä aikana pyydetään myös lausunnot
Kaakkois-Suomen ELY- keskukselta ja Lappeenrannan seudun
Ympäristötoimelta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti muutoksella, että kartassa olevat Pöksän alueen
vuosiluvut (2019 – 2024) muutetaan muotoon 2020 - 2025.
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Valmistelija: Vesa Roiko-Jokela, 0400 558 063, vesa.roiko-jokela@savitaipale.fi
Vesihuollon toiminta-alueen ehdotuksesta ei tullut yhtään muistutusta julkisen
nähtävillä olon aikana.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
antoivat seuraavat lausunnot:
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto:
Vesihuoltolaitoksen tulee pystyä huolehtimaan vastuullaan olevasta
vesihuollon järjestämisestä taloudellisesti ja asianmukaisesti.
Vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuoltomaksut
pitää pysyä kohtuullisina ja tasapuolisina kaikille toiminta-alueen
kiinteistöille. Lisäksi verkostoon liittämiskohta tule olla kiinteistön
välittömässä läheisyydessä (korkeintaan 100 metrin päässä
kiinteistöstä), jotta kiinteistön omistajalle ei aiheudu kohtuuttomia
kustannuksia liittymisestä verkostoon.
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi terveydensuojeluviranomaisen
lausunto:
Vesihuoltolaitoksen tulee vesihuoltolain nojalla huolehtia, että käyttäjille
toimitettavan talousveden laatu täyttää talousvedelle asetetut
laatuvaatimukset ja -tavoitteet koko toiminta-alueella. Edelleen
vesihuoltolaitoksen tulee toiminta-alueella olla selvillä raakaveden
määrään ja laatuun kohdistuvista riskeistä ja turvata toiminta-alueella
palveluiden saanti myös häiriötilanteissa. Toiminta-alueen muutokset
2 (2) tulee huomioida häiriötilanteisiin varautumisessa ja talousveden
valvontaan liittyvissä suunnitelmissa.
ELY-keskuksen lausunto:
Vesihuoltolain 7 §:n perusteella vesihuoltoverkosto on tarkoitus ulottaa
kaikille alueille, joilla sitä pidetään tarpeellisena toteutuneen tai
suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Lähtökohtana on, että kaikki
asemakaava-alueet täyttävät nämä kriteerit. Savitaipaleen
suunnitelmassa on huomioitu tämä periaate.
Vesihuoltolain mukaan ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai
muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä
varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen
kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Yleisellä
tiedottamiselle ei voida korvata tai kattaa alueen kiinteistöjen omistajien
ja haltijoiden kuulemista. Paimensaaren asukkaita on tiedotettu
henkilökohtaisesti vuonna 2017 toiminta-alueen vahvistamisesta ja
Ojastinlammen alueen asukkaat ovat muutoin tietoisia asiasta.
ELY-keskus toteaa, että mm. Paimensaaren pohjoisosa ei ole
taajamaa. Vesihuoltolain mukaan taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei
tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja
2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa
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säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen
jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien
johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa
(527/2014) säädetään.
Paimensaaren asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat ovat suurelta osin
liittyneet vesihuoltoverkostoon oma-aloitteisuuden pohjalta.
Suunnitelmassa on esitetty tavoitteellinen toiminta-alue Pöksänlahden
alueelle. Tavoitteellinen suunnitelma palvelee hyvin vesihuoltolaissa
tarkoitettua vesihuollon kehittämisen suunnittelua. Pöksänlahden
alueelle ei tässä vaiheessa olla esittämässä vesihuollon toiminta-alueen
vahvistusta.
ELY-keskus muistuttaa, että toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat,
sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat
alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla
tietoverkossa.
Ehdotus:

Esittelijä: Vesa Roiko-Jokela, 0400 558 063, vesa.roiko-jokela@savitaipale.fi
Tekninen lautakunta toteaa, että Pöksänlahden alueen tavoitteelliselle alueelle
ei tässä vaiheessa olla esittämässä vesihuollon toiminta-alueen vahvistusta.
Muutoin tekninen lautakunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
esitetyssä muodossaan. Lisäksi päätettiin, että toiminta-aluekartta lisätään
kunnan nettisivulle vesilaitoksen kohdalle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen
oikeaksi todistaa:

Savitaipaleella 10.5.2019

