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Pispalan asukkaiden vedensaantia parantamaan

Kuten tiedetään, on vedensaanti nykyään Pyynikin harjun rinteillä 
sijaitsevan laajan Pispalan esikaupungin asukkailla varsin puutteelli-
nen. Suuri osa asukkaista saa kantaa vetensä joko Pyhä- tai Näsijär-
vestä ylös harjulle, sen jyrkkiä rinteitä pitkin. Juuri tuon vedensaan-
nin vaikeus rasittaa asukkaita suuresti ja tekee asumisen Pispalassa 
vastenmieliseksi. 
   Se kohottaa myös palovakuutusmaksut suunnattomiin. Jo yksin 
korkeitten palovakuutusmaksujen muodossa saavat asukkaat kär-
siä tuntuvia rahallisia kustannuksiakin puutteellisen vedensaannin 
johdosta. Siksi olisikin Pispalan asukkailla jo aika ryhtyä tositoimiin 
vedensaantinsa helpottamiseksi.
   Jo muutamia aikoja on Pispalassa ollut olemassa Pispalan Vesijoh-
to-osuuskunta, mutta tuo osuuskunta on perin puutteellisesti vas-
tannut nimeään. Se kyllä huolehtii vesijohtomaksujen kantamisesta, 
mutta vähän välittää veden johtamisesta asukkaille. Tuon tuostakin 
saavat maksujen suorittajat tuntea veden puutetta säännöllisistäkin 
veden tarpeistaan. Ja kaikista valituksista huolimatta, ei osuuskunta 
ole ryhtynyt mihinkään toimiin vedensaannin parantamiseksi. 
   Näyttää siltä kuin tuo osuuskunta pitäisi veden johtamista sille 
luovutettuna monopoolina, katsoo voivansa seurauksia pelkäämättä 
lyödä laimin veden varaamisen asukkaiden käytettäväksi.
   Tuollaisen aseman edelleen ylläpitäminen ei kuitenkaan ole Pis-
palan asukkaille aivan yhdentekevää. Kun mainittu osuuskunta ei 
näytä vastaavan tarkoitustaan, on asukkaiden ryhdyttävä ponteviin 
toimiin epäkohdan korjaamiseksi. Kysymys on otettava keskustelun 
alaiseksi. Eihän ole mikään mahdottomuus perustaa uutta osuus-
kuntaa tai yhtiötä kunnollisen vesijohdon aikaansaamiseksi. 
   Eikä yritys suinkaan tule olemaan kannattamaton, jos se vaan to-
teutetaan sellaisena, että se tyydyttää veden tarvitsijain vaatimukset. 
Se ei sittenkään vaadi kovin suuria kustannuksiakaan, sillä onhan 
Pyynikin harjulla lähteitä, joista pohjaveden tapaan otettuina ei olisi 
hyvinkään vaikea nostaa riittävää määrää mitä puhtainta vettä, joten 
yritys saattaisi kehittyä hyvinkin tuottavaksi, mutta se samalla koh-
tuullisilla maksuilla tyydyttäisi vedenkäyttäjäin vaatimukset. 
   Osuuskuntaan voisivat liittyä jäseniksi kaikkikin Pispalan asuk-
kaat, joten tarpeellisen pääoman ja mahdollisen luoton saaminen ei 
tuottaisi vaikeuksia ja liikkeen menestyminen olisi kaikkien asuk-
kaiden välitön hyöty. Kysymysten pohtimista varten olisi asukkaiden 
kokoonnuttava neuvottelemaan ja päätettävä ryhtyä asiasta alusta-
viin toimenpiteisiin
.
Asukas.


