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Kaunissaaren runkovesijohdon hanke
Pyhtään kunta ja Kymen Vesi Oy ovat suunnitelleet Kaunissaaren runkovesijohdon toteuttamista. Asiasta järjestettiin yleisötilaisuus Kaunissaaren majalla 20.6.2019. Yleisötilaisuuden materiaali ja suunnitelma löytyvät Kymen
Veden nettisivuilta: https://kymenvesi.fi/tyomaat/kaunissaari
Selvennämme tällä tiedotteella 8.12.2020 päivätyn tiedotteen kysymyksiä herättäneitä asioita.
Hankkeen toteutus
Hankkeen urakoitsijaksi on valittu Lilaco Offshore Oy. Urakkasopimus on allekirjoitettu ja hanke valmistuu toukokuun loppuun mennessä. Hankkeen toteutus aloitettiin marraskuussa linjan kohdalle osuvien merikaapelien suojauksilla. Runkovesijohdon rakentaminen tullaan aloittamaan maalis-huhtikuussa urakoitsijan aikataulutuksen mukaisesti.
Hankkeen toteutus viivästyi urakoitsijoiden tarjousten perusteella vaikeuksia
aiheuttavien syksyn ja talven sääolosuhteiden vuoksi. Hankkeen toteutus
syys-talvikaudella olisi ollut vaikeampaa ja kalliimpaa, joten toteutus siirrettiin keväälle. Viivästymisen vuoksi hankkeelle ja rahoitukselle haettiin lisäaikaa ELY-keskukselta. ELY-keskus myönsi lisäaikaa hankkeen toteutukselle kesään 2021 asti. Tästä johtuen myös yksityisen rahoituksen hankkimiselle saatiin lisäaikaa.
Hankkeen rahoitus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt hanketukea 50 % osuudelle ennen hankkeen aloitusta tehdystä 500 000 € kustannusarviosta. Hanketuen
ehtona on yksityisen rahoituksen varmistuminen saaren kiinteistönomistajilta
50% osuudelle eli 250 000 €. Yhden liittymän rahoituksen maksuosuus on
5000 € /omakotitalo tai mökki (sis. alv 24%, ilman alv. 4032 €). Yritysten ja
suurempien vedenkuluttajien kanssa sovitaan isommasta maksuosuudesta.
Urakkatarjousten jälkeen tarkentunut kustannusarvio hankkeelle on 650 000
€. Yksityisen rahoituksen ja ELY-keskukselta saatavan hanketuen ylittävä
osuus budjetista on noin 150 000 €. Pyhtään kunta osallistuu tähän osaan
kustannuksista julkisena tahona. Loput runkovesijohdon kustannuksista peritään vesiliittymien perusmaksun yhteydessä 10 vuoden aikana. Kaunissaaren
vesiliittymien vuosimaksu eli perusmaksu tulee olemaan enintään 300 € vuodessa. Tämä sisältää liittymän normaalin vuosimaksun sekä hankkeen kustannukset, joita ei ole katettu rahoitussopimusten maksuilla ja ELY-keskuksen
tuella. Vesilittymän laskutus kulutuksen mukaan on mahdollista vasta mahdollisesti perustettavan vesiosuuskunnan järjestämänä.
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Hankkeelle järjestetään yleisötilaisuus maanantaina 22.2.2021 klo 15-17.

Tilaisuus järjestetään etänä Teams-alustalla. Teams-palaverin linkki lähetetään sähköpostiin Kaunissaaren postituslistan jäsenille. Mikäli ette ole postituslistalla niin lähettäisittekö sähköpostiosoitteenne Tatu Hiltusen sähköpostiosoitteeseen.
Rahoitussopimusten mukainen maksu peritään sopimuksen tehneiltä huhtikuun loppuun mennessä 2021.
Sopimuksen tehneet, jotka haluavat pidemmän maksuajan ja osamaksumahdollisuuden tulee ottaa yhteyttä Kaunissaaren osakaskuntaan. Osakaskunta voi käynnistää neuvottelut ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseksi.
Yhteydenotto sähköpostilla: juha.metsaranta@storaenso.com
Mikäli teillä on hankkeesta kysyttävää, pyydämme olemaan yhteydessä:
Tatu Hiltunen, tatu.hiltunen@kymenvesi.fi / 0400973825
Yhteistyöterveisin,
Kymen Vesi Oy ja Pyhtään kunta
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