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Vesiosuukunta Uurainen tiedottaa: 
 
Alkanut vuosi on vesiosuuskuntamme yhdestoista toimintavuosi.  
Suunniteltujen alueiden rakentaminen on toteutettu vuoden 2016 loppuun 
mennessä. 
Rakentaminen jatkossa keskittyy jälkirakentamisena jo olemassa oleville alueille.  
 
Osuuskuntamme taloustilanne on edelleen hyvä. Lainanlyhennykset olemme 
maksaneet ajallaan, velkaa on tällä hetkellä vähemmän kuin osakkailta erämaksuina 
saatavia on tulossa osuuskunnalle.  
 
Huoltotoiminta 
 
Kesän 2017 aikana olemme suorittaneet pumppaamoiden pesuja 
rakennusvuosiltaan vanhemmasta päästä ja uusineet rikkinäisiä 
hälytysvalolamppuja. 
Pumppaamoiden pesua tullaan jatkamaan kesällä 2018. Talven aikana on jouduttu 
tyhjentämään muutamia kaivoja, koska pumppujen toiminnassa on ilmennyt häiriöitä. 
Häiriöiden yhtenä syynä on todennäköisesti ollut sinne kuulumattoman aineksen tulo 
jäteveden mukana; pumpulipuikot, vaipat, talouspaperi ja kahvinporot. Nämä eivät 
kuulu viemäriin, samoin kuin rasva joka kerääntyy pumpun ympärille estäen sen 
toiminnan. Rasvaiset paistinpannut voi esim. pyyhkäistä ennen pesua 
talouspaperilla. Lyhyesti siis: viemäriin vain nesteitä ja sitä itteään. 
Kaivojen peseminen ei valitettavasti talviaikaan ole mahdollista. 
 
Viemäriin kuulumattomat jätteet aiheuttavat mm. putkiston takaiskuventtiiliin häiriöitä, 
joita on jouduttu korjaamaan ulkopuolisella maksullisella henkilökunnalla. Mikäli 
kaivo joudutaan tyhjentämään tai todetaan tyhjennysputkiston tukkeutuneen 
väärästä materiaalista, runsaasta paperista ja vähäisestä wc laitteen vedenkäytöstä, 
osuuskunta laskuttaa tästä pumppaamon käyttäjää. 
 
Lisää neuvoja ja vinkkejä löydät osuuskunnan nettisivulta. Muista myös 
osuuskunnan päivystyspuhelin 040-532 1175 johon voit ilmoittaa ongelmista tai 
havaitsemastasi punaisesta hälytysvalosta pumppaamolla. Tavallisesti pikkuviat 
saadaan korjattua osuuskunnan oman väen kesken ja tarvittaessa hoidamme 
paikalle yhteistyöyrityksen, jolla on paras tuntemus alueemme laitteistosta. Näin 
säästämme yhteistä rahaa ja takaamme toimintavarmaa palvelua.  
 
Vesimittari-ilmoitukset 
 
Vesimittareiden lukuajat ovat vuosittain helmikuun, kesäkuun ja lokakuun viimeinen 
päivä. Muistathan tehdä ilmoituksen ajallaan. 
Vesimittari-ilmoituslomakkeen löydät osuuskunnan www-sivuilta, jossa on ohjeet 
lomakkeen palauttamiseksi. 
Voit ilmoittaa lukeman myös osuuskunnan puhelimeen tai suoraan tilitoimistolle. 

http://www.vesioskuurainen.fi/
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Mikäli kiinteistö myydään, vuokrataan tai vuokrausjakso päättyy, muista huolehtia 
vesimittailmoituksen tekemisestä. Ilmoituksen tekeminen muutoksen yhteydessä, 
vesimaksut kohdentuvat oikeaan osoitteeseen ja helpottaa mahdollisia 
jälkiselvityksiä. 
Kiinteistön myynnin yhteydessä täytä osuuskunnan www-sivuilla oleva lomake 
Jäsenyyden lakkauttaminen ja toimi lomakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti. 
 
 
Ennakkotieto: Uudet vesimaksut 
 
Uuraisten kunta on päättänyt korottaa vuoden 2018 vesi- ja jätevesimaksuja 3 % 
1.1.2018 alkaen. 
Vesiosuuskunta Uurainen tulee suorittamaan korotukset vastaavan suuruisina 
1.7.2018 alkaen. Korotus tulee koskemaan vesi- ja jäteveden käyttömaksuja, muut 
kiinteät perusmaksut ja huoltomaksu säilyvät ennallaan. 
 
Hyvää talven 2018 jatkoa! 
Vesiosuuskunta Uurainen, Hallitus 
Jari Rytkönen 
puheenjohtaja 
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