03.09.2015 Sarkkilan vesihuoltohanke on
mittava infrainvestointi

Sarkkilan vesihuoltohanke etenee tällä hetkellä Kostilantien vartta kohti Kanteenmaantietä.
Tiistaina työn alla oli linjapumppaamon asentaminen. Työmaata tarkastelevat työpäällikkö Osmo
Hongisto ja urakoitsija Markku Suominen sekä LM-Suomisen työntekijät.
Sarkkilan vesihuoltohankkeen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Tällä
hetkellä työmaa lähestyy jo Kostilantien asutusta. – Tämä on merkittävä infrainvestointi kunnalta.
Urakan arvo on 509 000 euroa, toteaa kunnan työpäällikkö Osmo Hongisto.
Vesihuoltohanke alkoi paineviemärin rakentamisella entiseltä jätevedenpuhdistamolta Kostilantien
vartta mukaillen kohti Kanteenmaantietä. Tiistaina urakoitsijana toimivan eurajokelaisen LMSuomiset Ky:n koneet kaivoivat jonkin matkaa Pappilasta Haukankoskelle päin paikkaa
linjapumppaamolle.
– Linjapumppaamoja rakennetaan kaksi. Toinen Kostilantien tuntumaan, toinen Kanteenmaantien
varteen. Näihin jätevedet johdetaan kiinteistöistä viettoviemärillä, kertoo Osmo Hongisto.
Yhteensä hankkeen aikana maahan kaivetaan paineviemäriä 4,5 kilometriä ja viettoviemäriä 2,3
kilometriä. Erittäin merkittävänä Hongisto pitää sitä, että keskipitäjän vesiverkko yhdistetään

vesijohdolla Huittisten suuntaan vanhalta jätevedenpuhdistamolta lähtevään vesijohtoon. – Näin
saadaan vesiverkon kiertoyhteys kylälle ja kun Huittisten linja otetaan käyttöön, parantaa se
vesijohtoverkon toimintavarmuutta.
Hankkeen myötä mahdollistuu 45 kiinteistön liittäminen jätevesiviemäriin. Osmo Hongiston
mukaan kiinteistön omistajien tehtäväksi jää omien kiinteistöidensä liittäminen verkkoon. –
Viemärin pää tuodaan tontin rajalle. Siitä eteenpäin rakentamisvastuu on kiinteistön omistajalla.
Liittämisen toteutuksesta ei kannata olla huolissaan, alan yrittäjät hallitsevat kyllä asian.
Sarkkilan vesihuoltohanke on jaettu kolmeen osaan. Toisessa vaiheessa on suunniteltu viemärin ja
vesijohdon vetäminen Kanteenmaantien suuntaan ja kolmannessa Murronharjuntien suuntaan. –
Kaksi jälkimmäistä vaihetta ovat vielä toteutussuunnitelman asteella. Niiden aikataulusta ei vielä
tiedetä.
Valmistuu loka-marraskuulla
Urakoitsija Markku Suominen kertoo urakan etenevän siten, että paineviemäri vedetään
Kostilantien alkupään asutukseen asti. Sen jälkeen ryhdytään rakentamaan Kanteenmaantien
varteen tulevalta pumppaamolta viettoviemäriä kohti kiinteistöjä. – Viettoviemäri pitää rakentaa ns.
alhaalta ylöspäin. Siksi tällainen järjestys.
Tällä viikolla Kostilantiellä toteutetaan myös pari tien alitusta poraamalla. – Nyt työmaalla
työskentelee viisi miestä, pari kaivuria ja yksi apukone. Kun viettoviemärin teko alkaa, kalusto
lisääntyy, samoin liikenne tiellä.
Valmis Sarkkilan vesihuoltohankkeen ensimmäinen vaihe on loka-marraskuun taitteen tienoilla. –
Jos ei tule mutkia matkaan, sanoo Markku Suominen.
LM-Suomiset on toteuttanut Punkalaitumella jo aiemmin Mäenpään kaksivaiheisen
kunnallistekniikkahankkeen. – Kyllähän kolme peräkkäistä kunnallistekniikkaurakkaa samalle
firmalle on aika harvinaista.
– Projektit pitää hoitaa niin, että kelpaa jälkeenpäin sanoa: me olemme tämän tehneet. Kaikesta saa
kertaalleen palkan mutta ei kahta kertaa. Punkalaitumella on ollut kyllä helppo olla töissä, yhteiselo
on sujunut asukkaiden kanssa hyvin, Suominen kiittelee tyytyväisenä.

