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Karttulan vesiosuuskunnan tiedotuskirje Jännevirran alueen viemäröintihankkeesta 
 
Aikaa on kulunut reilu puoli vuotta, kun Jännevirran alueen viemäröintihankkeesta pidettiin kyläiltaa 
marraskuussa 2017 Uudistalolla ja viemäriverkoston liittymishalukkuutta kyseltiin alueen asukkailta 
joulukuussa 2017. Hanke ei ole ollut ns. ”laakereilla lepäämässä”, vaan Karttulan vesiosuuskunta on 
tehnyt kevään aikana selvitystyötä, neuvotteluja valmisteluja hankkeen eteenpäin viemiseksi. Nyt on 
aika tiedottaa hankkeen valmistelutöistä ja tulevasta etenemisestä.  
 
Karttulan vesiosuuskunnan hallitus on joulukuussa 2017 tehnyt päätöksen toteuttaa viemäröinti Jän-
nevirran alueelle. Asiasta on neuvoteltu Siilinjärven kunnan kanssa tammikuussa ja huhtikuussa 2018. 
Siilinjärven kunnan toiveesta Karttulan vesiosuuskunnan tuli selvittää Karjalanharjunniemen alueen 
viemäröintimahdollisuus. Helmikuussa Karjalanharjun alueelle pidettiin viemäröintiasiasta kyläilta yh-
teistyössä Siilinjärven kunnan kanssa. Huhtikuussa pidetyssä neuvotteluissa varmistui, että Jännevir-
ran ja Karjalanharjunniemen alueiden jätevedet voidaan johtaa Siilinjärven kunnan verkoston kautta 
Siilinjärven jätevedenpuhdistamolle. Karjalanharjunniemen kyläillan perusteella Karttulan vesiosuus-
kunta teki alueen asukkaille liittymishalukkuudesta jätevesiviemäriverkostoon kyselyn, jonka palau-
tusaika päättyi 31.5.2018. Osuuskunnan hallitus tekee Karjalanharjunniemen alueen viemäröinnistä 
päätöksen kesäkuun lopussa.  
 
Karttulan vesiosuuskunnan osuuskuntakokous 25.4.2018 päätti esittää Jännevirran alueen jätevesi-
viemäriverkoston toiminta-alueen vahvistamista Jännevirran viemäröinnin yleissuunnitelman 1-4 
mukaisille alueille. Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunta 6.6.2018 on asettanut toiminta-
alue-esityksen nähtäväksi ajalle 11.6.- 10.7.2018. Toiminta-alueeksi esitetyn alueen karttaote on tä-
män tiedotteen toisella sivulla ja Kuopion kaupungin internetsivuilla. Jätevesiviemäriverkoston toi-
minta-alueen sisäpuolella olevien kiinteistöjen, jotka sijaitsevat alle 100 metrin päässä rannasta, 
pohjavesialueelle tai muuten herkällä alueella (tehostetun jätevesien käsittelyn alue) ei tarvitse 
uusia jätevesijärjestelmiään määräaikaan 31.10.2019 mennessä, vaan kiinteistöt voivat lykätä jär-
jestelmän uusimista ja liittyä jätevesiviemäriverkostoon, sitten kun se alueelle rakentuu. 
 
Karttulan vesiosuuskunta on hakenut ja saanut Kuopion kaupungilta avustusta Jännevirran alueen jä-
tevesiviemäriverkoston toteuttamissuunnitteluun ja mahdolliseen verkoston rakentamisen aloittami-
seen vuodelle 2018. 
 
Jännevirran alueen jätevesiviemäriverkoston yksityiskohtainen suunnittelu on tilattu kesäkuussa Ma-
veplan Oy:ltä. Toteutussuunnitelman laatimisen vaatimat maastotyöt ja -mittaukset toteutetaan hei-
nä- syyskuun 2018 aikana. Verkostot suunnitellaan ensimmäisessä vaiheessa toiminta-alue esityskar-
tan mukaiselle alueelle. Maastotöitä tekee Maveplan Oy:n Veikko Hallikainen. Veikko liikkuu alueella 
heinäkuun-syyskuun välisenä aikana mitaten tulevia viemärilinjojen sijainteja. Veikko Hallikaiseen voi 
olla tarvittaessa puhelimella yhteydessä tai ”nykäistä hihasta” maastosta, jos näette hänen siellä liik-
kuvan. Maastotyöt ja suunnitelmat laaditaan niin, että alueen kaikkien kiinteistöjen on mahdollista 
liittyä verkostoon, kun verkostot ovat alueelle rakentuneet. Kaikkiin kiinteistön omistajiin maastotöi-
den yhteydessä ei voida olla henkilökohtaisesti yhteydessä, vaan maastohenkilö katsoo verkoston 
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teknisesti ja taloudellisesti järkevimmän rakentamisreitin ja on yhteydessä maan- ja kiinteistön omis-
tajiin tarvittaessa. Pahoittelemme maastotöistä aiheutuvaa haittaa! 
 
Maastotöiden valmistumisen jälkeen alkaa toteutussuunnitelmien laadinta elo-lokakuun aikana. Ver-
koston pääsuunnittelijana toimii Maveplan Oy:n Sanna Pitkänen, johon voi olla tarvittaessa yhteydes-
sä suunnitelmien osalta. Suunnitelmien oletetaan olevan lopullisesti valmiina lokakuun 2018 alkuun. 
Suunnitelmien valmistumisen jälkeen Karttulan vesiosuuskunnan hallitus käsittelee toteutussuunni-
telmia ja hankkeen kustannusarviota, sekä kilpailuttaa hankkeelle maanrakennusurakoitsijan ja päät-
tää lopullisen jätevesiliittymismaksun suuruuden. Tässä vaiheessa liittymismaksun arvioidaan olevan 
yleissuunnitelman perusteella arvioitu 9.500- 10.500 €/ jätevesiliittymä. Hallituksen päätöksen jäl-
keen jätevesiliittymismaksu on kiinteä rakennettavalla alueella rakennushankkeen aikana. Viemäröin-
tihankkeen toteutusaika on vuosina 2018-2020, kiivain rakentamisaika on vuonna 2019. 
 
Karttulan vesiosuuskunta, Kuopion kaupunki ja Maveplan Oy järjestävät hankkeesta tiedotustilaisuu-
den loka-marraskuussa 2018. Tilaisuudessa esitellään hankkeen toteutussuunnitelma ja muut hank-
keen asiat ja vastaillaan heränneisiin kysymyksiin. Tiedotustilaisuudesta lähetetään kutsut lähempänä 
ja hanketiedotteita päivitetään tarvittaessa internetsivuille: www.karttulanvesiosuuskunta.fi 
Toivomme, että alueen kiinteistöjen omistajat/maanomistajat suhtautuvat hankkeeseen positiivisesti 
ja näin ollen saadaan rakennettua alueelle jätevesiviemäriverkosto sujuvasti.  
 

 
 
Jätevesiverkostoon liittymishalukkuutensa voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen tuo-
mo.laitinen@karttulanvesiosuuskunta.fi, mikäli näin ei ole vielä tehnyt. Hankkeeseen voi ilmoittautua 
mukaan milloin vaan hankkeen aikana. 
 
Lisä- ja yhteystiedot: 

- Maastotyöt ja –aikataulu: Maveplan Oy, Veikko Hallikainen, puh. 0400-379290. 
- Verkoston suunnittelu: Maveplan Oy, suunnitteluinsinööri Sanna Pitkänen, puh.  045-6578612 
- Karttulan vesiosuuskunta ja viemäröintihanke: Karttulan vesiosuuskunta, tj Tuomo Laitinen 

puh. 044-7766766 tai sp. tuomo.laitinen@karttulanvesiosuuskunta.fi 
 
Kesäisin terveisin!  
Tuomo Laitinen 
Tuomo Laitinen, tj. 
 
Ps. Olen lomalla 2-16.7.2018 
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