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Hallitus 2018

Puheenjohtaja:
Suntio, Raine puh. 044 090 7302 e-mail: suntio.raine@gmail.com  
         
Varapuheenjohtaja:
Muurman, Risto      puh. 040 755 3312             e-mail: risto.muurman@gmail.com

Jäsenet:
Arola, Mika puh. 044 7022 111             e-mail: mika.arola@kotka.fi
Lommi, Ossi       puh. 040 510 6753             e-mail:ossi.lommi@gmail.com         
Rytkölä, Pekkai puh. 050 960 0568            e-mail: pekkataatto@gmail.com
Willadsen, Paul puh. 040 567 0369             e-mail: tesmah@suomi24.fi

Varajäsenet:  
Järviö, Pentti           puh. 040 532 5500,            e-mail: pena.jarvio@gmail.com
Korpela, Tapani       puh  050 328 0661             e-mail  tapani.korpela@gmail.com
Tepponen, Hannu   puh  050 529 8373             e-mail: tepponenh@gmail.com
Miettinen, Marjatta  puh. 0400 678 012             e-mail: miettinen.marjatta@gmail.com
(sihteeri)

Laskutus, kirjanpito ja osakastietojen ylläpito

Kaikista laskutukseen ja kirjanpitoon liittyvät asiat hoitaa AH- laskenta/Taru Turunen, puh  
05 3447311, e-mail: taru.turunen@ah-laskenta.fi . Vesihuolto-osuuskunnan jäsenen tulee 
välittömästi ilmoittaa kaikki kiinteistötiedoissa (kiinteistön myynti/osto, laskutusosoitteet 
jne) tapahtuneet  muutokset Taru Turuselle.
 
Hoitomaksun  ja muiden laskujen maksukehotuksen lähettämisestä peritään viisi euroa 
ensimmäisestä  ja 10 euroa toisesta.

Haminan vesiliikelaitosjohtokunnan joulukuussa 2017 tekemästä päätöksestä 
aiheutuvat toimenpiteet

Haminan vesiliikelaitosjohtokunta on päättänyt, että Haminan Veden ja kaikkien 
vesihuolto-osuuskuntien vastuurajoja muutetaan. Perusteena on, että sekä kuntalaki että 
vesilaki ovat muuttuneet siten, ettei kunnallinen toimija (Haminan Vesi) voi enää huolehtia 
tehtävistä, joista voi jokin muu taho huolehtia, esim veden laskutus ja rakentamistoiminta. 
Haminan Vesi huolehtii ainoastaan veden toimittamisesta ja laskutuksesta yhteen 
yhteiseen kohteeseen,

Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnan varsinainen  kokous 22.4.2018 päätti valtuuttaa 
hallituksen neuvottelemaan Haminan Veden kanssa ja huolehtimaan päätöksen 
aiheuttamien toimenpiteiden täytäntöönpanosta.  
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Käytännössä muutos koskee lähinnä veden laskutusta, joka siirtyy Mäntlahden vesihuolto-
osuuskunnan hoidettavaksi ensi vuoden puolella. Haminan Vesi tiedottaa asiasta ja 
huolehtii  kiinteistönomistajien voimassa olevien henkilökohtaisten sopimusten 
siirtämisestä Mäntlahden vesihuolto-sosuuskunnalle. Asia tarkentuu alkusyksystä, kun 
Haminan Veden johtokunta (vesiliikelaitoksen johtokunta) tekee yksityiskohtaiset 
suunnitelmat.

Huolto- ja korjaustoimenpiteet

Tämän vuoden vesi- ja viemärijärjestelmän huoltotoimepiteet kohdistetaan runkolinjojen 
pumppaamojen huoltoon ja korjaamiseen. Mikäli vesihuolto-osuuskunnalla on näiden 
korjausten jälkeen varaa, jatketaan yksittäisten pumppaamojen vuosihuoltoja.

Korjausten tilaamiskäytäntö

Vesi- ja viemärijärjestelmän tai pumppaamojen tarvitsemien huolto- ja 
korjaustoimenpiteiden tilaaminen toimii edelleen siten, että ongelmatilanteissa otetaan 
yhteyttä aina ensin Timo Pilhjertaan/ Tmi Timpan Touhut .puh. 044 530 4760, e-mail: 
timpantouhut@hotmail.fi . Timo Pilhjerta tarkistaa tilanteen ja tilaa sen jälkeen tarpeelliset 
korjaustyöt.  Vesihuolto-osuuskunnan jäsenet eivät tilaa mitään korjaustöitä suoraan 
Suurpää Oy:ltä.

Kaivuutyöt kiinteistön alueella  

Kiinteistön alueelle tapahtuvista kaivuutöistä  ja ruoppauksista vastaa aina 
kiinteistönomistaja, joka on myös vastuussa kaikista työn aikana tapahtuvista ongelmista 
ja virheistä. Lisäksi muistutetaan, että kaivuutyöt ja ruoppaukset ovat luvanvaraista 
toimintaa.  
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