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Jätevedet Yläneenjoen 
latvoilta Säkylään
PÖYTYÄ, Yläne, 
SÄKYLÄ
Pia Mattila-Lonka

Yläneenjoen Jätevesiosuus-
kunnan pitkään haaveiltu 
paineviemäri on valmistu-
nut. Yläneenjoen latvaosan 
kattava viemäröinti toimii 
nyt neljän kunnan eli Pöyty-
än, Oripään, Loimaan ja Sä-
kylän alueella.

Järjestelmässä on yhdeksän 
linjapumppaamoa ja jätevesi 

johdetaan Yläne-Säkylä siirto-
viemärin kautta Säkylän jäte-
vedenpuhdistamolle ja sieltä 
lopuksi Eurajokeen.

Työt aloitettiin viime vuo-
den helmikuussa ja linjas-
to vastaanotettiin 9. marras-
kuuta. Kiinteistöistä jo kaksi 
kolmasosaa on liitetty uuteen 
viemäriin, ja loputkin saa-
daan mukaan ennen joulua.

– Kiinteistöjen viemäröin-
ti parantaa Yläneenjoen ve-
den hygieenista laatua, ja 

vapauttaa asukkaat kiinteis-
tökohtaisten jätevesijärjes-
telmien rakentamiselta, ki-
teyttää osuuskunnan halli-
tuksen puheenjohtaja Ta-
pio Rintala.

Yläneenjoen hygienia hei-
jastuu vahvasti Pyhäjärven 
tilanteeseen, mutta myös Ylä-
neenjoelle itselleen asialla on 
merkitystä.

– Kun karttaa katsoo, niin 
talot seuraavat alueella sel-
västi joen uomaa, sanoo 

osuuskunnan toiminnanjoh-
taja Pirjo Hörkkö.

Suurimman taloudellisen 
panostuksen paineviemärin 
rakentamisesta ovat Hörkon 
mukaan kantaneet yksittäiset 
kiinteistönomistajat.

– Osuuskunnan hallituksen 
jäsenten sekä muiden aktiivi-
en työpanos on ollut ratkaise-
van tärkeä, että eri kylät ovat 
rohkaistuneet tähän mukaan.

Myös ELY-keskuksen sekä 
Pöytyän ja Oripään kuntien 

rahallinen tuki oli tärkeä.
– Loimaalta ja Säkylältäkin 

saatiin henkistä tukea. Muun 
maussa Säkylän kunta auttoi 
maankäyttöluvissa ja neuvoi 
teknisissä asioissa, sanoo Pir-
jo Hörkkö.

Pelkästään jätevesien kul-
kemiseen ei jätevesihanke 
keskittynyt, vaan myös tieto 
kulkee nyt entistä nopeam-
min, sillä samalle alueelle 
toteutettiin myös valokui-
tuyhteydet.

– Paineviemäriputkea kai-
vettiin 62 kilometriä, kiin-
teistöjä on mukana kaikki-
aan 129 Pöytyän, Oripään, 
Loimaan ja Säkylän alueelta.
– Vesijohtoja kaivettiin sa-
massa yhteydessä 11 kilo-
metriä eli 15 taloutta sai 
kunnan veden.
– Hankkeen kustannusar-
vio on noin 1,5 miljoonaa 
euroa.
– Urakoitsijana oli Rakenne 
Kylänpää Oy Mynämäeltä ja 
tarvikkeet Onninen Oy:ltä.
– Yhtä aikaa paineviemä-
rihankkeen kanssa toteu-
tettiin valokuituyhteydet, 
yhteistyökumppanina oli 
Loimaanet. Nopeat netti-
yhteydet saatiin yli sataan 
talouteen.

Viemäriä odotettiin 15 vuotta
PÖYTYÄ, Yläne, 
SÄKYLÄ
Pia Mattila-Lonka

- Kyllä me ollaan valtavan 
tyytyväisiä, toteaa Num-
miojalla, aivan Säkylän ja 
Yläneen rajalla asuva yrittäjä 
Jukka Kuula.

Kuula ajoi itse viemärihan-
ketta ensi kertaa jo viitisen-
toista vuotta sitten.

– Minulla oli kaikki suun-
nitelmatkin valmiina ja yri-
tin saada Yläneen ja Oripään 
kuntia mukaan – ilman mi-
tään tulosta. Täytyykin nos-
taa hattua näille nykyisille 
puuhamiehille, että saivat tä-
män lopulta aikaiseksi.

Kuula kiteyttää, että vie-
märöinnillä on iso merkitys 
Pyhäjärvelle ja ympäristölle 
yleensäkin. Oma lukunsa on 
Kuulan perheyritys, jo vuo-
desta 1970 perinteistä sau-
napalvia ja muita lihajalos-
teita valmistanut Yläneen 
Palvaamo. Yritys työllistää 
puolison, pojan ja kaksi ty-
tärtä.

 Kuula laskeskelee tehneen-
sä yritykseensä ainakin kah-
deksan sakokaivoa ja yhden 
pienpuhdistamon.

– Vaikeuksia on ollut, hän 
myöntää.

Samaan kaivantoon 
myös vesi

Palvaamon toiminnassa elin-
tärkeä asia on myös veden 
riittävyys, ja nyt Kuula sai 
tahtonsa perille – samaan sys-
syyn kaivettiin myös vesi-
putki.

– Ilman vettä täällä ei tu-
le tuntiakaan toimeen. Nyt 
meillä on moninkertainen 
varmistus. On oma kaivo, 
Säkylän kunnan vesi ja vie-
lä varmistuksena mahdolli-
suus saada Virttaan suunnas-
ta vettä.

Säkylän hyvää vettä Ylä-
neen Palvaamo alkaa käyt-
tää vielä ennen talven tuloa. 
Jukka Kuula ei säästelekään 
sanojaan kaikenmaailman 
kunnallisteknisten ratkaisu-
jen suhteen ja muutama ki-
rosanakin pärähtää.

– Suomessa on vedetty esi-
merkiksi syrjäseuduille ve-
sijohtoja, mutta miksei sa-
maan kaivantoon ei ole sa-
man tien vedetty viemärei-
tä. Hommat jäävät täysin 

puolitiehen.
Kuulalla investointeihin 

kuuluu myös valokaapeli, 

joka toi kylälle nopeat net-
tiyhteydet. Rahaa hommas-
sa paloi, mutta sitä myös 

säästettiin. Hankkeesta in-
nostuneet metsänomistajat 
antoivat nimittäin mailtaan 

tietä putkille ja sen ansios-
ta ei yhtään kiveä tarvinnut 
putkien tieltä räjäyttää.

◆◆ TIETOKULMA

UUTISET

Yli 40 vuotta toiminut Yläneen Palvaamo saa nyt ensi kertaa jätevetensä viemäriin, ja samalla yritys sai myös vesihuoltoonsa 
varmuuden. Jukka Kuulan perheyrityksessä työskentelevät tyttäret Katja (vas.), Mari, puoliso Aila sekä poika Janne.

ma sulj., ti–pe 10–17, la 9–14

Inkimäentie 140, 27510 Eura 
puh. 02 867 0149
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K  niin ko Kivistö – K  niin ko kaluste – K  niin ko kaunis – K  niin ko kestävä – K  niin ko kiinnostava 

Osallistu arvontaan, jossa palkintoina 3 kpl 100 euron lahjakortteja 
liikkeeseemme. Arvontaan voit osallistua 10.12. asti!

❦  Glögi- ja
piparitarjoilu!

Euran Inkimäkeen – KIVISTÖLLE 
ENSI LAUANTAINA 19.11. klo 9–15 

Euran Inkimäkeen – KIVISTÖLLE 
ENSI LAUANTAINA 19.11. klo 9–15 

Myytävänä huonekaluliikkeen oman tuotevalikoiman lisäksi joululahjaksi 
sopivia käsitöitä, leivonnaisia, havukransseja ja piparkakkutaloja sekä 
tietenkin grillimakkaraa. Myyjinä yksityishenkilöitä ja urheiluseuroja. ❦  Eli: ”Ens lauantain Inkimäkkee”

Kutsu 
joulunavaustapahtumaan

Karkkia ja

 limpparia!!!


