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Lausunto vesihuoltoverkoston rakentamisesta Norrkullalandetiin
Sipoon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman periaatteiden mukaan
Sipoon saaristossa tapahtuva vesihuoltorakentaminen toteutetaan vesihuoltoosuuskuntien kautta. Vesiosuuskunta Sibbe Coopin vesihuoltorakentaminen on
vahvasti niin kunnan kuin Sipoon Veden intressien mukaista.
Rakentamisen linjaukset sekä muut tekniset (esim. verkoston mitoitus) ja
taloudelliset asiat on todettu kunnan kannalta asianmukaisiksi liittymissopimusta
laadittaessa Sipoon Veden ja Sibbe Coopin välillä. Vuodenaikoihin liittyvät
kuormituserot verkostoon ja sen toimivuuteen on yksinkertaisinta ja halvinta
hoitaa säännöllisin huuhteluin, kuten esim. Kitön vesiosuuskunta ja Sipoon Vesi
tekee vastaavanlaisissa kohteissa. Tällä hetkellä Sibbe Coop vesiosuuskunta on
laatinut suunnitelmat ja käynnistänyt työt vesihuoltolinjojen rakentamiseksi.
Kitössä ei ole vuodenajoista johtuva virtaamien vaihtelu aiheuttanut
viemäriverkostoon tukoksia - tai muitakaan ongelmia - koko sen toiminnassa
olon aikana säännöllisten huuhteluiden (kaksi kertaa vuodessa) vuoksi.
Keskitetty jätevesienkäsittely suuressa yksikössä (Viikinmäki) on jätevesihuollon
kannalta tehokkain ja alueen ympäristön kannalta paras ratkaisu.
Sipoon kunnanvaltuusto on päättänyt 7.12.2020, että Sipoon kunta antaa
480.000 euron omavelkaisen takauksen vuoden 2026 loppuun Sibbe Coop
Vesihuolto-osuuskunnan enintään 600 000 euron suuruiseen pankkilainaan vesija viemäriverkoston rakentamiseksi Sipoon saaristoon.
Takauksen perusteluina teknisen valiokunnan, kunnanhallituksen ja valtuuston
ovat todenneet mm. ”Sibbe Coop vesihuolto-osuuskunnan hanke on merkittävä
kunnalle niin taloudellisista, terveydellisistä kuin ympäristönsuojelullisista
näkökulmista katsottuna. Lisäksi kunnan osalta on erityinen intressi mahdollistaa
yritystoiminta alueella ja tällä hetkellä erityisesti Norrkullandetissa, jossa on
yritystoimintaa, jonka toiminta vaatisi keskitettyjä vesihuoltopalvelua.”
Päätöksen yhteenvedossa on todettu mm. seuraavaa: ”Sibbe Coop vesihuoltoosuuskunnan hanke vesihuollon toteuttamiseksi mm. Norrkullalandetiin ja
Söderkullalandetiin edistää laajalti asukkaiden ja Sipoon kunnan tavoitteita.
Vesihuollon toteuttaminen Sipoon saaristoon edistää saariston kehittymistä ja
elinkeinoelämän erityisesti matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä, ja on myös
elintärkeä Norrkullandetissa sijaitsevan yritystoiminnan pärjäämiselle.
Vesihuollon toteuttaminen saaristossa on yksi tärkeä osa Sipoon kunnan alueella
tehtäviä toimenpiteitä Itämeren pelastamiseksi ja mahdollistaa ympäristön
suojelun edistämisen entistä paremmin. Myös palvelut Sipoon saaristossa
paranevat.”
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Yhteenveto
Sipoon kunnan tavoitteena on edistää saaristossa asumisen olosuhteita ja
edistää saariston elinkeinotoimintaa mahdollisuuksiensa mukaan.
Vesihuoltopalveluiden ulottaminen Söderkullalandetiin ja edelleen
Norrkullalandetiin ja siellä olevan sekä mahdollisesti tulevan elinkeinoelämän
tarpeisiin on Sipoon kunnan intressin ja strategin mukaista. Sibbe Coop
Vesiosuuskunnan toiminta on kunnan etujen mukaista. Tämän takia Sipoon
kunnanvaltuusto on 7.12.2020 myöntänyt takauksen Sibbe Coop
Vesiosuuskunnalle.
Sipoon kunnan vesihuollon toteuttamisen linjaukset Sipoossa tukevat saariston
vesihuollon toteuttamista ja vesiosuuskuntien toimintaa. Sipoon Vesi on tehnyt
liittymissopimuksen Sibbe Coop Vesiosuuskunnan kanssa. Sipoon Vesi on myös
todennut vesiosuuskunnan rakentamisen linjaukset sekä muut tekniset (esim.
verkoston mitoitus) ja taloudelliset asiat on todettu kunnan ja teknisen
toteutuksen kannalta asianmukaisiksi. Sibbe Coop Vesiosuuskunnan
vesihuoltolinjojen toteuttaminen on täydessä vauhdissa.

Matti Huttunen
Liikelaitosjohtaja
Sipoon Vesi

Ilari Myllyvirta
Tekninen johtaja
Sipoon kunta

SIPOON KUNTA

Iso Kylätie 18, PL 7, 04131 Sipoo, www.sipoo.fi

Vaihde 09 23531 Faksi 09 2353 6209

SIBBO KOMMUN

Stora Byvägen 18, PB 7, 04131 Sibbo, www.sibbo.fi

Växel 09 23531

Fax 09 2353 6209

