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4. Vedenjakelun kustannukset, nykytila
5. Verkoston kunnossapito, nyt ja tavoite

Kysymyksiä ja keskustelua



Yhteyshenkilöt
• Kunta:

• Janne Kaulio
• Kymen Vesi Oy

• toimitusjohtaja Jani Väkevä
• Kehityspäällikkö Jaana Pulkkinen
• ensisijainen yhteyshenkilö: suunnitteluinsinööri Tatu Hiltunen, tatu.hiltunen@kymenvesi.fi, 0400973825

• Ympäristösuojelu (jätevesien käsittely):
• Riikka Lihavainen

• Terveydensuojelu (talousvesi):
• Mirva Lahtela

• Kaunissaaren osakaskunta:
• Juha Metsäranta

mailto:tatu.hiltunen@kymenvesi.fi


Kaunissaaren vesihuollon toteutus

• Runkovesijohdon suunnitelmat ja tarvittavat luvat 
ovat valmiina

• Suunnittelumateriaali lisätty tänne: www.kymenvesi.fi/työmaat
• Toteutuksen urakkasopimus on tehty

• Lilaco Offhore Oy on hankkeen urakoitsija
• Hanke toteutetaan keväällä sääolosuhteiden salliessa
• Runkovesijohto on käytössä kesäkuussa 2021

• Hankkeen päivitetty kustannusarvio on 650 000 €
• Sisältää suunnittelun ja toteutuksen

http://www.kymenvesi.fi/ty%C3%B6maat


Kaunissaaren vesihuollon toteutus, saaren osuus

• Runkovesijohto liitetään saaren 
verkostoon Pohjoispääntiellä

• Urakoitsija toteuttaa työn saarella 
kevään aikana



Hanketuki ja yksityinen rahoitus

• Hankkeelle on myönnetty ehdollinen hanketuki: 
• Tukea saadaan saman  verran kuin huhtikuun loppuun mennessä 

saatua yksityistä rahoitusta
• Hanketuen ansiosta kustannukset liittyjille jäävät huomattavasti 

pienemmiksi kuin vastaavissa hankkeissa yleensä
• Kustannukset liittyjälle ovat 5000€ + liittymän vuosimaksu
• Liittymän vuosimaksu tulee olemaan enintään 300€
• Vesihuoltolain mukaan kaikki hankkeen kustannukset tulee periä 

Kaunissaaren liittyjiltä



Hanketuki ja yksityinen rahoitus

• Mikäli liittyjä ei maksa liittymän investointimaksua (5000€) huhtikuun 
loppuun mennessä, saatavan hanketuen määrä pienenee saman verran
• -> Hankkeen avustuksen pienentyessä, yksittäisen liittymän 

kustannukset nousevat
• Maksuaikaa on mahdollista saada sopimalla Kaunissaaren osakaskunnan 

kanssa yhteisestä lainasta 
• -> Juha Metsäranta 0400 650 978 Juha.Metsaranta@storaenso.com

• Pidemmällä aikavälillä runkovesijohto tulee halvemmaksi kuin nykyisen 
paikalliseen pohjavedenottoon- ja käsittelyyn perustuvan vesihuollon 
jatkaminen

mailto:Juha.Metsaranta@storaenso.com


Vedenjakelun kustannukset, nykytila

• Nykyiset vesihuollon kustannukset saarella ovat nousseet vanhasta tilanteesta
• Syy: terveydensuojeluviranomainen on vaatinut, että talousveden tulee täyttää 

talousvesiasetuksen mukaiset raja-arvot
 jouduttu rakentamaan ja laajentamaan vedenkäsittelyä

• mm. kalvosuodatus, UV –desinfiointi
• Huonon pohjavedenlaadun takia kalvosuodatinjärjestelmä ei toimi hyvin, mikä 

nostanut edelleen kustannuksia
• Vuosimaksu tällä hetkellä 310€, arviolta tulevaisuudessa noin 720 €/tavallinen 

liittymä, mikäli nykytilannetta olisi jatkettu



Verkoston kunnossapito, nyt ja tavoite
Alkutilanne
• Saarella on oltava sopimuskumppani, joka on sitoutunut kunnossapitotöihin

• Kymen Veden kulkuyhteys saareen ei ole säännöllinen
• Kymen Vedelle aiheutuvat käyttökulut johdon korjauksesta peritään liittyjiltä vuosittaisen perusmaksun 

muodossa
• Talviaikana ei voida taata veden jakelua saareen niihin osiin, joissa on ainoastaan pintavesijohto. 
• Kattava talvijakelu vaatii saaren verkoston asentamista nykyistä syvemmälle.

Tavoitetilanne
• Saarelle pyritään muodostamaan vesiosuuskunta, joka vastaa verkoston ylläpidosta saarella ja liittymien 

hallinnasta ja laskutuksesta
• Aktiivisuutta toivotaan saarelaisilta ja muodostamisprosessissa avustetaan
• Suomen vesihuolto-osuuskunnat Ry osaa auttaa osuuskunnan perustamisessa https://svosk.fi/

• Vesiosuuskunta saa määrittää liittymien perusmaksut ja hinnaston
• Runkojohdon valmistuttua vastuuraja on mittarikaivossa, joka sijaitsee johdon saareen tulopisteessä

https://svosk.fi/


Kysymyksiä?



Kiitos!

ensisijainen yhteyshenkilö, tatu.hiltunen@kymenvesi.fi, 0400973825

mailto:tatu.hiltunen@kymenvesi.fi
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