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HANKE ETENEE
Vesihuolto-osuuskunnan hanke etenee hyvää vauhtia ja maastotyöt alkavat kesäkuun alussa.
Sauvon kunnan kanssa on yhteistyöneuvottelut meneillään ja rahoittajapankkien kanssa
neuvotellaan rahoituspaketista. Kuituverkoston toteuttajiksi on ilmoittunut 3 operoijaa ja hinta
muodostuu hyvin kohtuulliseksi osuuskunnan hoitaessa kaapeleiden kaivutyön.
Jäsenhankintaa ja neuvontaa tehdään ison hankkeen käynnistämiseen. Laitteet ja
putkistotarpeet kilpailutetaan kevään aikana ja koneurakoitsijoiden kiinnostusta on kartoitettu.
Ely-Keskusken avustus vuoden 2014 hankkeelle ollaan saamassa ja muiden vuosien tuki haetaan
taas loppuvuodesta.
Hankkeen suunnitelma päivitetään paraillaan Sauvon keskustan ja Rantolan välille sekä
Haanniemen suuntaan. Rakentamisen ensimmäinen vaihe käynnistyy linjaston alkupäästä ja se
ulottuu Sauvosta pitkälti Vanhaa Karunantietä seuraten Rantolaan ja Haanniementien päähän.
Rakennettavaa putkistoa on kaikkiaan tällä alueella n. 25 km. Osakkaiksi ilmoittauneiden
jätevesi- ja kuitulinjat laitetaan samaan kaivantoon ja samalla täydennetään vesijohtoverkostoa
entisen linjaston jatkeeksi. Osuuskunnan jäseneksi mahtuu vielä jos kiinteistö on järkevällä
etäisyydellä runkolinjastosta ja linjoja voidaan täydentää mikäli liittyjiä on n. 3 kilometriä kohti.
Vuosina 2015-16 toteutettava II ja III vaihe Rantolan salmesta Torikka-Timari-Halslahti-Päisterpää
suuntiin täydentyy kevään aikana. Samalla täydennetään I vaiheen linjastoa. Jäseniä tarvitaan
lisää jotta kaikki esisuunnittelussa mukana olleet linjat toteutuvat. Nyt on hyvä aika ratkaista
kerralla kunnon puhtaan veden saanti ja samalla pumpata kiinteistön jätevedet pois omalta
tontilta. Puhdas vesi entisten ongelmakaivojen tilalle on ollut monen karunalaisen toive.
Kuitulinjaston toteutuminen on nykypäivää sen mahdollistaessa nopean, ruuhkattoman ja
häiriöttömän yhteyden myös taajamien ulkopuolelle.
Infotilaisuuksissa on kerrottu hankkeen kustannusarviosta ja siinä pysymiseen on koko hanketta
toteuttava organisaatio sitoutunut koska se on myös tulevien avustusten perusta. Myös muualla
Suomessa käynnissä olevien vastaavien vesiosuuskuntavetoisten henkilöiden kokemuksia on
kuultu onnistuneen lopputuloksen saamiseksi.
Liittymän hinnan maksaminen on mahdollista monella tavalla. Sen voi maksaa kerralla pois tai 3
- 4 erässä rakennusaikana. Pidempi 10 vuoden maksuaika on tulossa mukaan kuten
taloyhtiölainoissa on tapana.
Hankkeesta tiedotetaan lisää kevään aikana ja yhteisiä tiedotustilaisuuksia on tulossa vielä
ennen kesää lupaa hallituksen puheenjohtaja Hannu Viitanen.

