KOMPERON VESIOSUUSKUNTA NÄYTTÄÄ ESIMERKKIÄ VIEMÄRIJA VALOKUITUVERKOSTON YHTEISRAKENTAMISESTA
Komperon vesiosuuskunta Liperissä rakentaa yhtä aikaa viemäriverkoston ja
laajakaistan omalle kylälleen. Vesiosuuskunta laittaa viemäriputkien kanssa
samaan kaivantoon valokuitua, joka tarjoaa asukkaille nopeat nettipalvelut ja
lisäksi sen avulla voidaan valvoa myös vesi- ja viemäriverkoston toimintaa.
Vastaavaa yhteisrakentamista ei ole koko Suomessa tehty kovinkaan paljon ja
Pohjois-Karjalassa se on ainoa laatuaan. Komperon haja-asutusalueella on
parisataa asuttua taloa ja mökkiä. Vesiosuuskunnan noin 150 jäsentä ovat jo
pitkään saaneet puhtaan veden osuuskunnan verkostosta. Nyt kaivetaan
paineviemärille ja kuituverkolle yhteistä kaivantoa peräti 45 kilometriä. Lisäksi
vesijohtoverkon täydennysrakentamista tehdään noin 20 liittyjälle. Ensimmäiset
kiinteistöt ovat jo saaneet viemärinsä ja laajakaistansa. Kaikki halukkaat liittyjät,
joita tässä vaiheessa on noin sata, saavat johdot ensi vuoden loppuun mennessä.
Yhteisrakentamisen lisäksi Komperossa ainutlaatuista toteuttamista on valokuidun hyödyntäminen
linja- ja kiinteistöpumppaamoiden kaukovalvonnassa, jossa vikailmoituslaite lähettää tiedot
palvelimelle ja sitä kautta huoltomiehen kännykkään. Tällä tavoin voidaan välttyä viemäriverkostossa
suuremmilta ongelmilta, kun korjaustoimenpiteet voidaan tehdä riittävän ajoissa. Komperon
vesiosuuskunta käyttää sähköistä karttapohjaista paikkatietojärjestelmää, jossa on kaikki vesilaitokselle
oleellinen verkostoon liittyvä tieto samassa järjestelmässä.
Komperon alueen yhteisrakentaminen pähkinänkuoressa
•
•
•
•
•

Valokuitu- ja viemäriverkosto samassa kaivannossa ovat uutta rakentamistapaa
Kotitalouksien vesimittarit voidaan etälukea
Viemäriverkoston ongelmat saadaan nopeasti tietoon kaukovalvonnalla
Kustannusarvio 1,8 miljoonaa euroa, josta 55% on julkista rahoitusta (EU, valtio, kunta)
Viemärin liittymismaksu on 6900 euroa, vesijohdon liittymä 1200 euroa ja laajakaistaliittymä 850 euroa

Vesiosuuskuntien toimintaa kehitetään koulutuksella
Putkeen menee! -hankkeessa kehitetään ja ammattimaistetaan vesiosuuskuntien toimintaa mm.
kouluttamalla ja valmentamalla niiden hallintoa ja työntekijöitä mm. vesihuoltoinvestoinneissa, talousja verotusasioissa, ylläpitotoimissa ja kriisinhallinnasta erityistilanteissa. Vesiosuuskuntien toiminnan
kehittämiselle on tarvetta, koska vesiosuuskuntien investoinnit lisääntyvät lähivuosina ja suurten
investointien asianmukainen toteuttaminen edellyttää siten osuuskuntien hallinnolta erityistä osaamista.
Sekä veden jakeluun että viemäröintiin liittyy paljon erilaisia riskitekijöitä ja niiden tiedostaminen sekä
niihin varautuminen on hyvin keskeistä vesihuoltolaitostoiminnassa.
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Osuuskunnissa investointien läpivieminen ja taloushallinnon hoitaminen ovat perinteisesti olleet yhden
tai kahden henkilön harteilla ja useimmiten ne tehdään lähes talkoovoimin. Tulevaisuudessa
vesiosuuskuntien tulisi pyrkiä yhdistymään suuremmiksi osuuskunniksi tai vesilaitoksiksi ja
kehittämään toimintaansa ammattimaisempaan suuntaan, että osuuskunnilla olisi palkattua työvoimaa
tai esim. taloushallinto ja ylläpito voitaisiin teettää jopa ulkopuolisella asiantuntijalla. Vesiisännöintiäkin voi harkita jatkossa.
Putkeen menee!-hankkeen info:
Maveplan Oy:n hallinnoima hanke palvelee vesiosuuskuntia ja haja-asutusalueen kiinteistöjä. Hanke
käynnistyi 1.1.2012 ja kestää 30.6.2014 saakka. Hankkeen rahoitus tulee P-K:n ELY-keskuksen kautta
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (90%) sekä vesiosuuskunnilta (10%).
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