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LAADUKAS VESI – HYVINVOINNIN PERUSTA
Sastamalan Vesi liikelaitoksen toiminnassa on
takana suurten muutosten vuosikymmen, jonka aikana
laitoksen toimintaperiaatteet on linjattu tuleviksi vuosikymmeniksi eteenpäin.
Talousvedessä on siirrytty pintavedestä pohjaveden
käyttöön, mikä on mahdollistettu yhteistyöllä ympäryskuntien kanssa sekä investoineilla vesijohtorakenteisiin ja toimintaan.
Jäteveden osalta elinkaarensa päässä olleet jätevedenpuhdistamot on lakkautettu vaiheittain. Nykyisin kaikki
Sastamalan jätevedet pumpataan Huittisten keskusjätevedenpuhdistamoon. Tämä mahdollistaa tehokkaan
puhdistustuloksen ja vähentää ympäristön rasitusta.
Puhdistamopäätöstä tehtäessä on Sastamalassa ajateltu erityksen tarkasti Kokemäenjoen ravinnekuormitusta.
Sastamalan suuren maantieteellisen koon sekä hajallaan
olevan kaupunkirakenteen takia meillä on väkimäärältään samankokoisiin kaupunkeihin verraten useita
erilaisia pumppaamoja (127 kpl) ja paljon viemäriverkostoa (noin 430 kilometriä). Verkoston laajentuminen on
saatu pääosin päätökseen. Ylläpito hoidetaan omalla
henkilökunnalla ja jatkuvalla päivystyksellä. On hienoa,
että meillä on motivoitunut ja vastuuntuntoinen henkilöstö takaamassa toiminnan sujuvuutta.
Talouden turvaaminen on yksi Sastamalan Veden
tulevaisuuden haasteista. Aiemmin tehdyt merkittävät
investoinnit vaikuttavat vielä pitkään liikelaitoksen
budjetissa ja ovat määritelleet kulurakenteen tulevaisuuteen.
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Lisäksi Sastamalassa veden kulutus on kulutustottumusten myötä vähentynyt huomattavasti. Tulot muodostuvat
liittymis- ja käyttömaksuista ja menot pääosin kiinteistä
kustannuksista, jotka ovat niin Sastamalan kuin monen
muunkin Suomen vesilaitoksen haaste. Vaikka käyttökulut ovatkin pääosin kiinteitä, on menojen hallinta merkittävässä asemassa tulevaisuudessakin.
Verkoston ja pumppaamojen saneerausten kokonaisuuden hahmottamiseksi käynnissä on laaja suunnitteluprosessi. Myös muuttuvat äärisääolosuhteet vaativat
erityistä tarkkuutta hulevesien hallinnan suunnittelussa.
Verkostosaneerausohjelmalla pystytään hallitsemaan
korjausvelkaa suunnitelmallisesti ja takaamme verkoston
toimintavarmuuden ja suunnitelmallisuuden tuleviksi
vuosikymmeniksi.
Sastamalan Veden päätehtävänä on palvella asiakkaitaan laadukkaasti.
Kimmo Toukoniemi
Sastamalan veden johtaja

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

Cinemagraafi

Snapvideo

Kuvagalleria

Kuvake

ENNUSTE SASTAMALAN VEDEN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ NYKYISELLÄ TULO- JA KULURAKENTEELLA. ENNUSTEESEEN REAGOIDAAN TULO- TAI KULURAKENTEEN MUUTTUESSA.

Sastamalan Vesi liikelaitoksen taloudellinen tasapainotus taksakorotusten jälkeen.
Miljoonaa euroa
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Sastaman Veden taloudellinen tilanne, mikäli taksakorotuksia ei tehtäisi.
Miljoonaa euroa
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Lue lisää taksauudistuksesta seuraavalta aukeamalta. >>

Satumainen kirkkaus syntyy yhteistyöstä
Sastamalan Tukipalvelu Oy
Puistokatu 11, 2. krs
38200 Sastamala
Puh. 03 5213 5000
www.satuoy.fi
3

TAKSAPERUSTEIDEN MUUTOS
Lähtökohdat

Taksojen nostopäätökset

Sastamalan Veden tappiolliset tulokset vuosina 2017
(-581 000) ja 2018 (noin -630 000) eivät ole hyväksyttävä taso toiminnan kestävälle hoitamiselle. Toiminnan
taloudellinen tulos tulee saada positiiviseksi.

Vuonna 2019 nostetaan poikkeuksellisesti perusmaksuja 1.5.2019 sekä tehdään liittymismaksuihin
maksuluokan 5 tarkistus ja sen maksujen nosto
100 %. Vuosien 2020 ja 2021 osalta Sastamalan
Veden johtokunta tekee erillispäätökset syksyllä
2019 ja syksyllä 2020. Tulevia päätöksiä varten on
laskettu perus- ja käyttömaksujen suuruusluokat.

Sastamalan Vesi on mukana Huittisten Puhdistamo
Oy:ssä ja on siirtänyt jätevesien käsittelyn Huittisten
Puhdistamo Oy:lle. Tämä rakenteellinen muutos on jäteveden käsittelyn osalta parantanut käsittelytuloksia
merkittävästi. Ympäristöllisesti onnistunut ratkaisu on
lisännyt myös Sastamalan Veden käyttömenoja merkittävästi.
Sastamalan Veden laskutettavan veden ja jäteveden
määrät ovat vähentyneet. Tähän ovat vaikuttaneet
teollisuuden tehokkaampi vedenkäyttö ja negatiivinen
väestönkehitys. Näistä lähtökohdista johtuen Sastamalan Vesi joutuu tarkistamaan hinnoitteluaan. Suunniteltu tarkistus nostaa käyttö- ja perusmaksuja kolmen
vuoden aikana yhteensä noin 19,6 %.

Vesihuollon yleiset taksatavoitteet
Vesilaitosyhdistyksen maksuja koskevat ohjeet ja
suositukset ohjaavat käyttö- ja perusmaksujen
nykyisen jaon 80 %/20 % muuttamista lähemmäksi
jakoa 50 %/50 %. Syynä perusmaksujen osuuden
kasvattamiseen on vesihuoltolaitoksien menorakenne ja sen painottuminen kiinteisiin kustannuksiin.
Muutos antaa laitoksille paremman lähtökohdan
tuleviin investointitarpeisiin ja vähenevän vedenkäytön haasteisiin.

Taksamuutoksien vaikutus omakotitalon maksuihin vesimittari DN 20 mm 100 m3/v kuluttajilla
Perusmaksujen vuosimuutokset, alv 0 %
Perusmaksu

2018
nousu
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2019

2020

2021

15 %

15 %

15 %

Vesi

€/v

63,01

72,46

83,33

95,83

Jätevesi

€/v

110,74

127,36

146,45

168,42

Hulevesi

€/v

17,19

19,76

22,73

26,14

Kustannus

€/v

190,94

219,58

252,51

290,39

Perusmaksujen nousu 52,1 %

TAKSARAKENTEEN MUUTOKSET
Perusmaksut

Sprinkleritaksa

Sastamalan Vesi suunnittelee tasokorotusta perusmaksuihin nostamalla niitä kolmena 15 %:n korotuksena. Suunniteltu perusmaksujen korotus nostaisi
perusmaksuja yhteensä 52 %. Vuonna 2021 perusmaksut olisivat 25–40 % laskutettavista käyttö- ja perusmaksuista vaihdellen asiakkaan kulutuksen mukaan.

Sprinklerijärjestelmien taksa valmistellaan päätettäväksi syksyllä tehtävän taksapäätöksen yhteydessä.
Sprinkleritaksa otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen.

Käyttömaksut
Veden ja jäteveden käyttömaksua nostetaan 5 %
kolmivuotiskaudella alkaen 1.1.2020.

Liittymismaksut
Liittymismaksuihin tehdään muutos maksuluokka 5:n
osalta. Maksuluokasta 5 siirretään alle 500 m2 kerrosalan teollisuus- ja erityisrakennukset maksuluokkaan
1 sekä korotetaan maksuluokan 5 maksuja 100 %.

Vuosikustannukset 100 m3/v kulutuksella, alv 0 %
Käyttömaksu

m3/v

100

nousu

100

100

100

0%

5%

0%

Vesi

€/m3

1,77

1,77

1,86

1,86

Jätevesi

€/m3

2,44

2,44

2,56

2,56

€/v

421,00

421,00

442,05

442,05

€/v alv 0 %

612

641

695

732

€/v alv 24 %

759

794

861

908

4,68 %

8,43 %

5,45 %

34 %

36 %

40 %

Kustannus

Kokonaiskustannus

nousu
Perusmaksun osuus
kokonaiskustannuksesta

31 %

Kokonaisnousu 19,6 %
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Aurinkopaneelit on asennettu
jälkiselkeytysaltaan päälle.
Suodenniemi
Mouhijärvi
Kiikoinen
SASTAMALA

Karkku
Ellivuori

Äetsä

VAMMALA

HUITTINEN

Punkalaidun

Vampula

Huittisten Puhdistamo Oy
– rakentajasta jäteveden puhdistuksen osaajaksi
Huittisten Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamo
puhdistaa Sastamalasta, Huittisista ja Punkalaitumelta
johdetun jäteveden vähintäänkin ympäristölupaehtojen
edellyttämälle tasolle. Yhtiön käsitellessä jätevedet
saavutetaan taloudellis-teknologista hyötyä verrattuna
tilanteeseen, jossa jokainen kunta tai kaupunki puhdistaisi jätevetensä itse. Sastamala omistaa yhtiöstä 48%,
Huittinen 47% ja Punkalaidun 5%.
Yhtiö perustettiin vuonna 2011 vastaamaan keskusjätevedenpuhdistamon kokonaisuuden rakentamisesta.

Vuonna 2013 valmistui Punkalaidun-Huittinen siirtoviemäri, 2016 vuonna Sastamala-Huittinen ja VampulaHuittinen, vuonna 2018 valmistui Kiikka-Kiikoinen.
Samalla on rakennettu yhdysvesijohdot ja hajaasutuksen viemärit. Jätevedenpuhdistamo valmistui
2016–2017. Alueelta on lopetettu projektin myötä
yhdeksän vanhaa puhdistamoa. Ympäristön olosuhteiden
parantumiselle edellä mainituilla toimenpiteillä on
suuri merkitys. Puhdistamo Oy vastaa ja hallinnoi
puhdistamoa ja siirtoviemäreitä. Pääpaino onkin
siirtynyt rakentamisesta jätevedenpuhdistukseen.

PUHDISTAMO

Puhdistusprosessi perustuu mekaaniseen, biologiseen ja kemialliseen osaan.
• Esikäsittelyssä jätevedestä erotetaan hiekka ja suuret kiintoainepartikkelit
(mekaaninen osuus). Ensimmäisenä jätevesi kohtaa välpän, joka erottelee
suurimmat kiintoainepartikkelit. Välpe pestään, puristetaan ja toimitetaan
jätteen polttoon. Ohessa kuva välpästä. Ethän heitä viemäriin mitään
sinne kuulumatonta!
• Biologisessa puhdistusvaiheessa mikrobit hapettavat tai muuten kuluttavat
veteen liuenneet ravinteet.
• Prosessiin lisätään kemikaaleja tehostamaan fosforin poistumista (kemiallinen osuus). Ylijäämälietteen kuivauksessa käytetään apuna polymeerejä.
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Rak. puhdistamo
Käytöstä poistettava
puhdistamo

Puhdistusprosessissa syntyy lietettä, joka laskeutetaan
vedestä laskeutusaltaissa. Ylijäämälietteet viedään
kuivauksen jälkeen biokaasulaitokseen, jossa
lietteestä syntyy mikrobien avulla biokaasua, lähinnä
metaania. Purkuvesi johdetaan jälkikäsittelyn jälkeen
Punkalaitumenjokeen. Puhdistamo käsittelee
n. 8 000m3 jätevettä vuorokaudessa. Hulevesiaikaan
määrä kaksin-nelinkertaistuu. Purkuvesi on laadultaan
erinomaista.

Kesällä 2016.
Melkein valmis puhdistamo.

Kiertotalous ja kestävä kehitys painottuvat
päätöksenteossamme
Puhdistamolle on asennettu aurinkopaneelit toukokuussa 2018. Lisäksi teemme tutkimusta fosforin
kierrätykseen liittyen.

www.huittistenpuhdistamo.fi

Kuva Sastamalan viemärin
rakennusvaiheesta 9.3.2014.
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SASTAMALAN VEDEN INVESTOINNIT
Sastamalassa lähivuosien merkittävimpiä investointeja
tulevat olemaan kiinteiden rakenteiden saneeraus sekä
pumppaamo- ja verkostosaneeraukset.
Kiinteiden rakenteiden osalta Vammalan jätevedenpuhdistamon lietteiden käsittelyn ja esikäsittelyn
saneerausurakointiin on varauduttu lähes miljoonan
euron määrärahalla. Korjauksen yhteydessä puretaan
nykyiset puhdistamorakenteet ja rakennetaan uusi
esikäsittelyrakennus, johon sijoitetaan myös lietteenkäsittelylaitos. Vanhojen altaiden päälle rakennetaan
uusi rakennus. Vanhat altaat toimivat nyt järjestelmän
varoaltaina. Jäteveden esikäsittely on kannattavaa
Sastamalan Vedelle, koska sillä varmistetaan jäteveden
edullisempi puhdistuskustannus myös tulevaisuudessa
sekä taataan pitkä elinkaari Sastamalan ja Huittisten
väliselle siirtoviemärille pumppaamoineen.
Marttilan vesitornin korjausurakka sisältää säiliön sisäpuoliset korjaustyöt sekä vesikaton ja julkisivun. Kohteen urakointiin on varattu alustavasti 600 000 euroa.

Lisäksi on varauduttu Äetsän vesitornin elementtisaumauksen saneeraukseen.
Jätevedenpumppaamoiden remonttia varten tehdään
parhaillaan pitkäjänteistä suunnitelmaa. Investointeja
syntyy myös vedenottamoiden laitteistojen uusimisista. Verkostosaneeraus etenee Varilan alueella, minkä
lisäksi kohteita on Nuupalan, Sylvään ja Karkun alueilla.
Verkostosaneeraussuunnitelman pääkohteina ovat
Varilan alueen remonttien jatkaminen sekä Roismalan ja Patrian – Varikon alueet. Tavoitteena on tehdä
verkostosaneerausinvestointeja vuotovesitilanteen
hallitsemiseksi, verkoston toimintavarmuuden turvaamiseksi sekä tulevien sukupolvien korjausvelan määrän
hillitsemiseksi.
Muut investoinnit koostuvat uusien kaava-alueiden
vesihuoltorakentamisesta ja haja-asutusalueiden
kohteista.

Nuupalan vesitorni
tammikuussa 2019
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KÄSITTELY +

Parhaan tuloksen vedenkäsittelyssä takaa ammattitaitoinen
henkilöstö sekä jatkuva ohjelmisto- ja tuotekehitys.
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– Puhdasta vettä luotettavasti ja turvallisesti –

PU
HD

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIORATKAISUT
VEDENKÄSITTELYYN
| OHJAUS + VAL

Veden
vahva osaaminen
saman katon alta

SYSPOINT OY | Väinölänkatu 16, 60120 Seinäjoki | puh. 06 421 0500 | syspoint@syspoint.fi | www.syspoint.fi

SASTAMALAN VEDEN RAKENTAMINEN
VUONNA 2019 JA TULEVAISUUDESSA
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

VESIHUOLTOVERKOSTON UUDISRAKENTAMINEN

Vammalan jätevedenpuhdistamo, lietteen vastaanotto
ja esikäsittely, saneeraus 970 00 €
• urakan purkutyöt aloitettu
• urakka valmistuu 12/2019

Maisemakylien kaava-alueen ensimmäinen osa,
450 000 €
• aloitus 2019
• jatkorakentaminen 2021

Marttilan vesitornin saneeraus, alustavasti n. 600 000 €
• suunnittelu 2019 (suunniteltu aikataulu)
• saneeraus 2020 (suunniteltu aikataulu)

Haja-asutuksen vesihuolto
• Karkunkylän vesihuolto 100 000 €,
rakentaminen 2019

Jätevedenpumppaamoiden saneeraus
• saneerausohjelman laadinta 2019, jonka jälkeen
korjausurakat priorisoidaan eri vuosille

VERKOSTOSANEERAUS

Äetsän vesitornin elementtisaumauksen saneeraus,
alustavasti noin 200 000 €
• suunnittelu 2020 (suunniteltu aikataulu)
• urakointi 2021 (suunniteltu aikataulu)
Vesilaitosten laitteiden saneeraus, Houhajärvi, Riitaniittu, Hyynilä, Kinnala
• Houhajärven vedenottamon saneerauksen
aloitus 2021
• saneeraus jatkuu kohteittain 2022

Vuoden 2019 kohteet
• Kilpinokankatu 150 000 €
• Mäntykatu 140 000 €
• Nuupalankadun sadevesiviemäri ja
vesijohto Moisionkadulle 120 000 €
• Lisäksi rakennettujen kohteiden viimeistely- ja
päällystystöitä 55 000 €
• Tulevien kohteiden suunnittelu, 60 000 €
Tulevat korjauskohteet laadittavan saneerausohjelman mukaan.
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OHJEITA ASIAKKAILLE
Liittymän käyttöönotto ja vesimittarin luovutus
Vesimittari luovutetaan kiinteistölle, kun sopimusasiat
ovat kunnossa. Vesihuoltoliittymän käyttö- ja perusmaksujen laskutus alkaa vesimittarin luovutuspäivästä.
Omistajanvaihdos
Kiinteistön vaihtaessa omistajaa on sopimus siirrettävä uuden omistajan nimiin. Sopimuksella siirretään
kiinteistön liittymät myyjältä ostajalle. Sopimuksen
tehnyt kiinteistön omistaja on vastuussa vesi-ja jätevesimaksuista. Ostaja ja myyjä sopivat luovutuspäivän
ja lukevat vesimittarin. Myyjä ilmoittaa vesilaitokselle
kiinteistön myynnistä. Lisäksi myyjän tulee ilmoittaa
vesimittarin lukema, luovutuspäivä ja uusi osoite, mihin loppulasku lähetetään. Vanha omistaja saa loppulaskun, joka perustuu ilmoitettuun lukemaan.
Uuden omistajan laskutus alkaa ilmoitetusta päivämäärästä ja lukemasta. Ostajan tulee ilmoittaa omat
tietonsa laskutusta ja sopimuksen laatimista varten.
Mittarin loppulukema tulee ilmoittaa Sastamalan
Vedelle kahden viikon kuluessa omistuksen vaihtopäivästä. Mikäli mittarilukemaa ei ilmoiteta, tehdään
laskennallinen loppulukema, joka perustuu myyjän
aiempaan vuosikulutukseen.

Kiinteistön vuokraaminen
Sastamalan Vesi ei tee käyttösopimusta vuokralaisen
kanssa. Laskutus voidaan siirtää vuokralaisen nimiin
omistajan kirjallisella suostumuksella. Vastuu käyttömaksujen maksamisesta säilyy kaikissa tapauksissa
toimitusehtojen mukaan omistajalla.
Tietoa vesilaskutuksesta
Vesilasku lähetetään pääsääntöisesti kolmesti vuodessa; kaksi arviolaskua ja yksi tasauslasku. Arviolasku
perustuu vanhoilla kuluttajilla aina edelliseen kulutukseen. Uusien liittyjien kohdalla kulutus arvioidaan
henkilöluvun mukaan. Tasauslaskussa laskutetaan ero
edellisestä todellisesta lukemasta uuteen lukemaan ja
vähennetään arviolaskuilla perityt ennakot.
Laskutus perustuu vesimittarin lukemaan tai vuosikulutusarvioon 40 m3/henkilö. Mittarilukemat pyydetään kerran vuodessa loka-marraskuussa. Vesimittaria kannattaa kuitenkin seurata kuukausittain. Myös
arviolaskun lukemaa on hyvä verrata mittariin. Mikäli
lukema poikkeaa merkittävästi aiemmasta, voi ottaa
yhteyttä Sastamalan Veden toimistoon.
Perintä
Sastamalan Veden perintää hoitaa Svea Perintä.

www.laaninkuljetus.fi
Sastamalan aluetoimisto
• murskeet
• kuljetukset
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TEKNIKUM KANTAA VASTUUTA YMPÄRISTÖSTÄ
Olemme Teknikumilla sitoutuneet kemianalan Responsible Care -ympäristöohjelmaan, joka on teollisuuden pitkäikäisin ja tunnustetuin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma. Toteutamme ohjelmaa ottamalla ympäristövaikutukset huomioon kaikessa toiminnassamme mm. asettamalla tavoitteita, jotka saavuttamalla muutamme
toimintaamme yhä ympäristöystävällisemmäksi.

Teknikumilla on tehty vuosien varrella useita hiilineutraaliuteen ja ympäristöystävällisyyteen tähtääviä
toimenpiteitä. Alla on niistä muutamia esimerkkejä.
Vammalan tehtaallamme investoitiin vuosina 2015–
2016 ilmastoinnin tehostamiseen ja lämmöntalteenottoon, minkä seurauksena lämmitysenergian tarpeemme väheni alle puoleen aiemmasta.
Kiikan tehtaan tuotanto-/lämmityshöyryn tuottamiseen
käytettiin ennen raskasta polttoöljyä. Vuonna 2017
teimme merkittävän investointi- ja ympäristöteon, kun
raskaasta polttoöljystä luovuttiin. Nykyisin tuotamme
höyryn ympäristöystävällisemmällä nestekaasulaitteistolla.
Vuonna 2017 valmistunut investointimme jäähdytysveden suljetusta kierrosta pudotti Vammalan tehtaan
vedenkulutusta moninkertaisesti.

Vuoden 2018 ehkä merkittävin ympäristöön liittyvä parannus oli Vammalan tehtaallamme tehty alkuperäisten (60
vuotta vanhojen) viemäröinnin ja erotuskaivojen uudistaminen, minkä seurauksena mm. likavesiviemäreihin ei
enää pääse vuoto- ja sulamisvesiä.
Ympäristöasioiden parantaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen on Teknikumilla systemaattinen osa toimintaa. Kaikissa Teknikum Yhtiöiden valmistusyksiköissä on
voimassa oleva ympäristösertifikaatti, ISO14001:2015.
Lisäksi suoritamme vuosittain ympäristönäkökohtien
arvottamisen, johon perustuen teemme vuotuisen
ympäristöohjelman. Ympäristöohjelman toteumaa seuraa
ympäristöryhmä, jonka vetäjä toimii Teknikum Yhtiöiden
laatupäällikkö Esko Mäntyharju. Tänä vuonna ympäristöohjelmassa on mm. sähkönkulutukseen tähtääviä uudistuksia, kuten Kiikan tehtaan ilmastoinnin säätölaitteiden
uudistus. Lisäksi Vammalan tehtaalla vähennetään paineilmavuotoja uudistamalla ja korjaamalla toimilaitteita.

Uusi koti rakenteilla?
NAPPAA PARHAAT VINKIT KODIN SÄHKÖISTÄMISEEN
RAKENTAJAN SÄHKÖMUISTIOSTA:
> Sähkösuunnittelijan ja -urakoitsijan valinta
> Sähköverkkoon liittyminen, tilaukset ja sopimukset
> Sähköliittymän rakennustyöt
KURKKAA VERKKOSIVULLEMME CARUNA.FI/SAHKOLIITTYMA
JA LATAA HYÖDYLLINEN OPAS ITSELLESI!

VOIMMEKO OLLA AVUKSI?
> Chat-palveluneuvojat paikalla arkisin klo 8–16
osoitteessa caruna.fi.
> Kuluttaja-asiakkaita palvelemme arkisin
klo 8–18 numerossa 0200 23222 (pvm/mpm)
ja yritysasiakkaita arkisin klo 8–16 numerossa
0200 23424 (pvm/mpm).
Autamme sinua myös Facebookissa, Twitterissä
ja osoitteessa caruna.fi/otayhteytta.
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JULKINEN TIEDOTE

Sastamalan Vesi
Tampereentie 7 B
38200 Sastamala

Kimmo Toukoniemi

johtaja				

puh. 040 684 2716

Petri Jääskeläinen
Pekka Yli-Mattila		

käyttöpäällikkö			
verkostopäällikkö		

puh. 050 527 5836
puh. 0500 731 593

Katri Nieminen		
Tarja Majamaa		
Merja Kontio		

palvelusihteeri			
palvelusihteeri			
palvelusihteeri			

puh. 040 712 8179
puh. 040 138 2053
puh. 040 712 8172

Raimo Luomala		
Markku Viitaniemi

vesihuoltolaitoksenhoitaja
vesihuoltolaitoksenhoitaja

puh. 050 520 4240
puh. 0500 633 493

Henrik Järä		
Jani Keskinen		
Markku Ojansivu		
Juha Soikkeli		
Pekka Riihimäki		
Markku Viitamäki

vesihuoltoasentaja		
vesihuoltoasentaja		
vesihuoltoasentaja		
vesihuoltoasentaja		
vesihuoltoasentaja		
vesihuoltoasentaja		

puh. 050 4388 750
puh. 040 531 7970
puh. 050 5212 114
puh. 050 520 1264
puh. 050 5212 110
puh. 050 5212 118

PL 23, 38201 Sastamala
Asiakaspalvelu
avoinna ma–pe klo 9–15
puhelinpalvelu klo 9–12
Päivystysnumero 24/7
puh. 050 5212 111
sastamalanvesi@sastamala.fi
etunimi.sukunimi@sastamala.fi

•
•
•
•
•
•

Kalliomurskeet
•
Hiekat
•
Mullat
•
Maanajot
Tien sorastukset
Koneen kuljetukset

Kaivinkonetyöt
Vaihtolavat
Likakaivojen
tyhjennykset

WWW

WWW

www.sastamala.fi

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA
Osuuskunta on rakentanut vesihuoltoverkostoa
Sastamalan kaupungin haja-asutusalueilla yli
15 vuotta. Rakentaminen jatkuu toiminta-alueilla
ja laajenee haja-asutusalueille.
Osuuskunta huolehtii verkostonsa veden jakelusta,
jäteveden siirrosta ja verkoston toimintakunnosta.

Yhteystiedot:

Osuuskunta myy Sastamalan Veden tuottamia
vesihuoltopalveluja yli tuhannelle liittyjälleen ja
käyttömaksut ovat yhteneviä Sastamalan Veden
asiakkaiden kanssa.

040 556 2286 • Henri Mäkitalo

Laadukasta sähköurakointia Sastamalasta

Pukintie 242, SASTAMALA • puh. 03 512 8111
Myymälä avoinna: ma–pe 07.00–16.00
tsoy@telila.fi • www.telila.fi

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi
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sähköposti: info@illonvesihuolto.fi kotisivut: www.illonvesihuolto.fi

