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Vesiosuuskunnan verkosto laajenee
Nummimäen alueella jylläävät taas kaivurit. Vesiosuuskunta rakennuttaa vesihuoltolinjaa Takahuhdantien ja Nummipellontien sekä Mäkimaantien suunnalla yhteensä noin 300 metriä. Urakoitsijana toimi Majatie Ky. Työt tehdään marraskuun aikana.
Kolmas rakennusurakka oli tarpeen, koska alueelle on saatu rakennuslupia
uudisrakennuksille ja koska osa kiinteistöistä on sellaisia, jotka eivät ole sijainneet jo rakennetun vesihuoltolinjaston läheisyydessä.
Nummimäen vesiosuuskunnan toiminta-alue
Toiminta-alue on nyt vahvistettu. Kunnanhallituksen tekemästä päätöksestä
valitettiin sekä Helsingin hallinto-oikeuteen että Korkeimpaan hallintooikeuteen. Asian käsittely vei aikaa yli 3 vuotta. Kaikki valitukset hylättiin ja
päätös toiminta-alueesta sai lainvoiman elokuussa 2013.
Mitä toiminta-alueen vahvistaminen tarkoittaa käytännössä? Nummimäen vesiosuuskunta on ollut jo pitkään Nummimäen alueella vesihuoltolain mukainen
vesihuoltolaitos. Ennen toiminta-alueen vahvistamista kiinteistönomistajien oli
mahdollista liittyä pelkästään kiinteistönsä jätevesien tai sekä jäteveden että
talousveden osalta vesiosuuskunnan runkoverkkoon. Liittyminen oli vapaaehtoista paitsi uusien rakennuslupien osalta, joiden ehtoihin kunta lisäsi velvoitteen vesiosuuskunnan verkostoon liittymisestä.
Toiminta-alueen vahvistamisen jälkeen kiinteistön liittäminen vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoon ei ole enää vapaaehtoista vaan suoraan vesihuoltolain nojalla kiinteistön omistajan velvollisuus. Poikkeustapauksissa kiinteistönomistajalla on mahdollisuus saada määräaikainen vapautus liittymisvelvollisuudesta. Vesiosuuskunta ei voi myöntää vapautusta liittymisestä, koska sillä
ei ole toimivaltaa asiassa. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, joka toimii muutenkin valvontaviranomaisena.
Toiminta-alueen kartta on nähtävillä www.nummimaenvesiosuuskunta.fi.
Palveluita myös ei-jäsenille
Helmikuussa 2013 hyväksytyn sääntömuutoksen myötä liittymis- ja käyttösopimuksen tekeminen ei enää edellytä jäsenyyttä vesiosuuskunnassa. Maksamalla osuusmaksun 85 € varmistat jäsenyytesi ja mahdollisuutesi osallistua

yhteisten asioiden päätöksentekoon. Osuuskunta tarvitsee jatkuvasti uusia
henkilöitä mukaan toimintaansa, sillä toimintaahan hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Mitä enemmän meitä on jakamassa ja tekemässä vastuullista toimintaa, sitä paremmat palvelut saamme pienemmällä hinnalla.
Meitä jäseniä on tällä hetkellä yli 40 ja liittymissopimuksia on lähes saman verran. Kolmisenkymmentä käyttösopimuksen tehnyttä asiakastamme käyttää talousvettä yhteensä yli 3000 m3 vuodessa.
Liittyminen vesihuoltoverkostoon
Kiinteistönomistajalle vesihuoltolinjan rakentaminen kiinteistölleen on sijoitus
tulevaisuuteen. Varmuus puhtaan veden saannista ja riittävyydestä ympäri
vuoden sekä jätevesien johtaminen ympäristöystävällisesti ja vaivattomasti
helpottaa kiinteistön omistajan elämää. Vesiosuuskunnassa mietitään jatkuvasti keinoja, millä kustannukset voidaan pitää mahdollisimman alhaisina.
Maksujärjestelyjä kehitetään liittyjälle mahdollisimman edullisiksi huolehtien
samalla siitä, että vesiosuuskannan toimintaedellytykset eivät vaarannu.
Kiinteistönomistajan on mahdollista hakea erilaisia avustuksia, joita myöntävät
kunta tai valtio. Hakuajoista ja -ehdoista kannattaa olla yhteydessä esim. Maaja metsätalous- tai Ympäristöministeriöön tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen (ARA). Myös verottaja myöntää kotitalousvähennystä työn
osuudesta.

Tilannekatsaus
Tule kuulemaan tai kyselemään Nummimäen vesiosuuskunnan asioista
torstaina 21.11.2013 klo 18.00 Metsäkylän koululle.
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille alueen asukkaille.
Tämän jälkeen n. klo 18.30 pidetään vain jäsenille tarkoitettu vesiosuuskunnan sääntömääräinen syyskokous.
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