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            VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOEN TOIMINTA SUUNNITELMA VUODELLE 2021 

Osuuskunnalla on alkanut yhdeksäs toiminnan vuosi jolloin ei enää rakenneta uutta runkoverkkoa   

vaan keskitytään osuuskunnan perustoimintojen hoitamiseen. 

 

Tärkeimpinä kuluvan vuoden toimina on: 

- Talouden tervehdyttämisen jatkaminen, osuuskunta tulee lyhentämään lainaa vuonna 2021 

kokonaisuudessaan 196 000 €, tämän johdosta osuuskunnalla on lainaa vuoden 2021 lopussa 

834 000 €. 

Osuuskunnan hyvästä kassatilanteesta johtuen lainanhoitomaksun ensimmäinen erä 1.1-

30.6.2021 päätettiin jättää perimättä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että lainanhoitomaksusta 

voitaisiin vielä kokonaan luopua. 

- Jatketaan työtä valmiiksi rakennettujen uinuvien liittymien käyttöönoton edistämistä.  

 

- Osuuskunta suorittaa tänäkin kesänä huolto ja tarkastus käyntejä kiinteistöillä. Huollamme 

käytössä olevia pumppaamoita ja tarkastamme käyttämättömiä pumppaamoita.  

- Muistutamme että kiinteistöpumppaamot eivät ole kiinteistön omaisuutta eikä näin ollen 

pumppaamon esimerkiksi pumpun puuttuminen pumppaamosta ole peruste liitämisen 

viivyttämiselle eikä maksujen laiminlyömiselle!  

- Osuuskunnalla on pumppuja varastossa ja ne toimitetaan heti kun kiinteistö ilmoittaa 

liittymisestä. Lisäksi mahdolliset muut pumppaamon virheet korjataan liittämisen yhteydessä 

kun kaivanto on pumppaamolla auki. 

-  

 

- Nyt on tärkeää että jäsenistö kaivaa pihanperälle unohdetut putket ruohon seasta esille ja 

kiinteistöt liitettään osuuskunnan palveluihin.   

 

-  

Kesä on lyhyt ja liitettäviä kiinteistöjä paljon, joten olisi hyvä olla hereillä heti lumien lähtiessä. 

Liitoslupa lomakkeet löytyvät osoitteesta www.mustijoki.fi tai niitä saa myös osuuskunnan 

toimistokontilta. 
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VIEMÄRI EI OLE ROSKAKORI 

Kaikki jäte ei kuulu viemäriin 

Viemäriverkosto laitteineen toimii hyvin kun sitä käytetään oikein, eli kun kiinteistöistä johdetaan viemäriin vain sinne 

kuuluvat jätevedet. Vessanpyttyä ei todellakaan ole tarkoitettu roskakoriksi. 

Mikä ei kuulu viemäriin? 

Viemäriin eivät kuulu esimerkiksi:  

 vanupuikot  

 tulitikut, tupakantumpit  

 vaipat, terveyssiteet, tamponit  

 kondomit  

 käsipyyhepaperit  

 sukkahousut, muut tekstiilit  

 kahvinporot 

 kinkunpaisto- ja muut rasvat 

 kiinteät ruuantähteet esim. puurot, keitot 

 erilaiset kuoret ja pakkaukset   

Viemäriin ei saa myöskään laskea ongelmajätteitä 

kuten:  

 bensiiniä  

 tärpättiä  

 liuottimia tai muita palo- ja räjähdysvaaraa 

aiheuttavia aineita  

 maaleja  

 happamia tai emäksisiä vesiä  

 torjunta-aineita  

 raskasmetallipitoisia nesteitä  

 myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita  

 myrkyllisiä nesteitä  

 lääkkeitä  

Mitä viemäriin saa laittaa? 

Viemäriin saa laittaa wc-paperin lisäksi se mikä on 

ensin syöty ja juotu sekä pesuvedet. 
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