
VESIHUOLTOA JA VALOKUITUA SAARAMAALLE YHTEISTYÖSSÄ? 

Kouvolassa on jo liki 50 vesihuolto-osuuskuntaa. Pitkät etäisyydet tämänhetkisistä verkostoista asettavat Saaramaan 

alueelle haasteita. Saadaanko yhteiseen vesihuoltoverkostoon mukaan niin paljon liittyjiä, että asia on taloudellisesti 

kannattavaa. Yksi vaihtoehto on kyläkohtainen puhdistamo, jonka toteuttaminen osuuskuntapohjaisena on täysin 

mahdollista. Kouvolassa yksi tällainen hanke on toteutettu Huhdasjärvellä.  

Saaramaan Kyläyhdistys haluaa muiden kyselyiden yhteydessä kartoittaa vakituisten asukkaiden ja vapaa-ajan 

asukkaiden kiinnostuksen yhteiseen vesihuoltoon. Myönteinen vastaus ei vielä sido mihinkään, mutta antaa 

toimijoille tiedon, kannattaako hanketta viedä eteenpäin. Suunnitteluvaiheessa lopullisia kustannuksia on mahdoton 

arvioida, mutta siitä lähdetään liikkeelle, että yksittäinen liittymä ei saisi maksaa yli 10 000 euroa. 

Osuuskuntaperiaatteella toteutettava hanke saa mahdollisesti julkista tukea, yksittäiset taloudet eivät yleensä saa 

minkäänlaista tukea vesihuollon järjestämiseen. Lisätietoja tarvittaessa Sami Kattelus p. 0440-884200. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Haluammeko toimivat valokuituyhteydet, jotka mahdollistavat toimivien ja nopeiden nettiyhteyksien lisäksi 

monenlaiset verkossa olevat palvelut, puhelinliikenteeseen ja televisioihin liittyvät palvelut, videovuokraukset jne. jne. 

Kouvolan seudulle perustettiin 11.5.2010 Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu edistämään valokuituasiaa. 

Osuuskuntamuotoisena hankkeen toteutustapa on edullinen ja kaikille tasapuolinen. Osuuskunta on avoin kaikille 

halukkaille, mukaan pääsevät niin vakituiset kuin vapaa-ajan asukkaat, maatilat, yritykset ja asianharrastajat jne. 

Osuuskunta vetää valokuidun kiinteistölle sisälle saakka liittymähinnalla 1990 euroa. Liittymähinta on sama kaikille 

riippumatta kiinteistön etäisyydestä runkoverkosta. Kuukausimaksu jatkossa sisältää hoitokuluja ja loppuosaa 

liittymämaksusta.  Internetyhteydet sekä erilaisia lisäpalveluita kukin voi hankkia operaattoreilta omien tarpeidensa 

mukaan.  

Asian toteutuminen on nyt meistä kylien asukkaista kiinni. Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu hakee laajaa jäsenistöä 

taakseen. Jos asia Sinua kiinnostaa, nyt on aika lähteä mukaan. Osuus- ja liittymismaksu osuuskuntaan on yhteensä 

100 euroa. Se ei vielä velvoita Sinua mihinkään. Jäsenyydelläsi kerrot osuuskunnalle, että kannatat asiaa ja olet 

valokuidusta kiinnostunut. Jäsenyys merkitsee, että olet suunnitteluvaiheessa pisteenä kartalla. Lopullisen päätöksen 

varsinaisesta liittymästä teet myöhemmin. Lisätietoa löydät www.kylakuitu.fi .Sivuilta löytyvät jäsenanomus, säännöt 

ja paljon muuta tietoa asiasta mm. hallitusjäsenten yhteystiedot. Voit ottaa reilusti yhteyttä kysyäksesi lisää! Paikallinen 

hallitusjäsen Jyrki Peltola vastaa mielellään kysymyksiisi. Jyrkin puhelinnumero on 0400-882741. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - leikkaa tästä - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Olen kiinnostunut yhteisestä vesihuoltoverkostosta                kyllä                 en 

Olen kiinnostunut valokuituasiasta               kyllä                en 

Olen valmis liittymään Kymijoen Kyläkuitu Osuuskunnan jäseneksi            kyllä                   en 

Haluan lisätietoja         vesihuollosta             valokuidusta            molemmista 

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä          kyllä             en 

Vastaajan tiedot (näitä tietoja tarvitaan, jotta asiasta kiinnostuneiden kiinteistöt saadaan kartalle) 

Nimi _____________________________________________________   Puhelin ____________________ 

Osoite ________________________________________________________________________________ 

Vapaa-ajan asukas (lomakiinteistön osoite) ___________________________________________________ 

Palautus; Puurojuhlassa Mäntylässä 12.12. TAI Häkkisten postilaatikko Saaramaan hyötiksen luona 18.12. mennessä 

TAI jätä vastauksesi palvelukartoituskyselyn kanssa omaan postilaatikkoosi lauantaina 18.12. klo 12 mennessä, niin ne 

kerätään saman iltapäivän aikana.  

http://www.kylakuitu.fi/

