VESIOSUUSKUNTA UHKOILA
Hallituksen kokouksen pöytäkirja.
Aika ja paikka

Pöytäkirja nro 29.

10.12.2008 klo 18.15 Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242, T:koski

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 18.15.
2 Läsnä olevien toteaminen
Läsnä:
Ansala Arto, Hakoma Päivi, Kanervo Eero, Kinnari Kari, Kurkinen Leo,
Laine Pekka, Lamminsivu Markku, Levänen Eero sekä Saarinen Raimo.
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4 Avustusasiat
Ympäristökeskukselle oli lähetetty uusi avustushakemus puheenjohtajan toimesta. Hakemuksessa painotettiin sitä että Ympäristökeskus oli
luvannut ennen hankkeen aloittamista tukea 30% toteutuneista kustannuksista. Tällä hetkellä avustuksen määrä on 13%.
5 Rajankäynnit
Maanrakennusurakoitsija on rakennusvaiheessa rikkonut tai hukannut
muutamia rajapyykkejä. Yksi näistä on Kuisman-Immosen rajalla
Kernaalan rantatien varressa. Maanmittari on tilattu rajankäyntiin ja
saapuu paikalle kun hänen aikatauluunsa sopii. Jo aiemmissakin
kokouksissa sekä työmaakokouksessa todettu asia on että kustannukset rajankäynneistä maksaa maarakennusurakoitsija.
6 Lujabetoni
Lujabetoni Oy on asentanut linjastoonsa Osuuskunnan vaatimat laitteet.
Asian todettiin olevan kunnossa.
7 Heleskiven pumppaamo
Heleskiven kiinteistöpumppaamossa (Muurarinpolku 19) oli useiden
lyhytaikaisten sähkökatkosten takia tullut häiriötila jossa pumppaamo on
lauennut pois päältä. Kiinteistön omistaja oli lähestynyt hallituksen
jäseniä sähköpostilla ja pyysi välitöntä korjausta asiaan jotta häiriötila ei
toistuisi ja vaarantaisi kiinteistöä.
Osuuskunnan puheenjohtaja on käynyt paikalla useita kertoja valvomassa pumppamon toimintaa sekä suorittamassa testauksia. Vikaa ei
yrityksistä huolimatta ole saatu uusimaan.
Asiaa on myös tiedusteltu linjaston suunnittelijalta Heikki Luoma-aholta
Suunnittelutoimisto S.Anttila Oy:stä ja hänen mielestään vaaraa kiinteistölle ei pääse tapahtumaan.
Päätettiin, että mitataan ko. kiinteistön ja pumppaamon padotuskorkeus
ja sen jälkeen päätetään toimenpiteistä joko kiinteistön omistajan tai
vesiosuuskunnan puolelta. Lisäksi on oltu yhteydessä pumppaamovalmistajaan mahdollisten lisäkytkentöjen tai ohjelmistomuutosten takia.
Osuuskunnan hallitus palaa asiaan heti kun em. padotuskorkeus on
saatu määriteltyä.

8 Muut asiat
Rikkinäiset pumppaamoiden kannet.
Muutama asennusvaiheessa rikkoutunut pumppaamon kansi on edelleen korjaamatta. Bricatec Oy korjaa kannet.
9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Vakuudeksi

Kanervo Eero,
hallituksen puheenjohtaja

Kinnari Kari,
hallituksen sihteeri

