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Vesihuollon toteuttaminen on ekologinen 

hyve ja ympäristölain edellytys

Osuuskunnan hankkeena se tarjoaa 

samalla oivan mahdollisuuden trimmata 

kylä muutenkin tulevaisuuden kuntoon 

hyvien kumppaneiden kanssa. Siinä kaikki 

osapuolet jäävät voitolle.

Näistä mahdollisuuksista tärkein on 

valokuitu, joko liittää kylän huimien 

näkymien globaaliin valokaistaan.





Pääristen jätevesiosuuskunta, Salo

• Perustettiin 03.06.2009, kun varmistui, että Salon kaupunki ei 

rakenna Perniön Päärisiin suunniteltua viemäriverkkoa

• 30 jäsentä, eli kaikki kylän kiinteistöt mukana

• Viemäriverkon kokonaispituus noin 6 kilometriä

• 13 kiinteistöpumppaamoa ja yksi linjapumppaamo

• Grundfosin pumppaamot, Uponorin putket ja kaivot

• Kustannusarvio 170 000 euroa

• Avustusta kaupungilta ja ELY-keskukselta 37 000 euroa

• Viemäriverkko siirtyy kaupungille 10 vuoden käytön jälkeen

• Viemärin lisäksi asennettu SSP:n valokuitukaapeli joka kotiin

• Rakennustyöt käynnistyivät syyskuussa 2009

• Viemäri- ja kuituverkot on otettu käyttöön lokakuussa 2010

• Valtaosa työstä on tehty talkoilla



Suunnitteluun kannattaa satsata alusta asti



Koko hyöty kaivannosta

• Kiinteistöstä toiseen tehtävä putkikaivanto soveltuu 
moneen muuhunkin käyttöön.

• Teleyhtiön valokuitukaapeli soveltuu kaivantoon erittäin 
hyvin ja on ehkä saatavissa alueelle ainoastaan 
tämäntyyppisen hankkeen osana. Kaapelin avulla myös 
viemärin reitti on myöhemmin tarkoin peilattavissa.

• Sähköyhtiö voi olla kiinnostunut asentamaan  
maakaapelin kaivantoon.

• Vesijohtohankkeita voi yhdistää osuuskunnan 
viemäröintiprojektiin.



JVOK tarvitsi tien alitukseen kaksi putkea – tässä tulos



Verkkojen rakentamiskulut

• Mitä useampi mukana, sitä halvemmalla palvelu kullekin

• Realistinen tavoitehinta Lounais-Suomessa: viemäri 6000-
9000 euroa/kiinteistö, vesi + viemäri 8 000 – 12 000 euroa.

• Valokuituverkon hinta suunnilleen samoin perustein 1000-
2000 euroa/kiinteistö

• Vesi-, viemäri- ja valokuituinvestointi siirtyy sellaisenaan 
kiinteistön hintaan

• Hankkeen jälkeen verkkoon liittyminen tulee yleensä noin 
kaksi kertaa kalliimmaksi



Kuituverkko haaroittuu pumppaamolta kiinteistöille





Yhdessä ahkerointi lisää yhteenkuuluvuutta



Talkootyö on tehokasta ja hyödyllistä - 1350 m/pv





Jakokaapissa runkokuitu haaroitetaan kiinteistöille



Valokuituliittymään tulee mukaan langaton kotiverkko



Kumppanit hyötyvät toisistaan eniten erityisprojekteissa













Viemäri ja kuitu satoihin kiinteistöihin

• Vuodesta 2009 Salossa on toteutettu useita 

osuuskuntien viemäröinti/valokuituhankkeita.

• Niissä on liittynyt viemäriverkkoihin noin 600  ja 

kuituverkkoihin noin 500 kiinteistöä.

• Hankkeiden yhteiset kustannukset ovat olleet noin 7 

miljoonaa eruroa.

• Viemäröintihankkeisiin on saatu valtion 

vesihuoltoavustusta noin 1,7 miljoonaa euroa.

• Salo on avustanut hankkeita n. 300 000 eurolla.

• Kiinteistöt ovat maksaneet kuiduista 500 000 euroa.

• Kuituyhteydet ovat Lounean omaisuutta.

• Viemäverkoista tulossa kaupungin omaisuutta.



Viemäriliittymän hintavertailu, Salo

JVOK rakentaa    € Kaupunki rakentaa

13 000          kustannus           20 000

3 000            valtionosuus          5 000

500 kunta maksaa     12 500

3 500            verovaroja yht.    17 500

9 500            asukas maksaa     2 500

Lopuksi kaupunki omistaa kaikki liittymät

JVOK-mallista 25 % kalliimpi käyttömaksu



Vesihuollon menestystarina

• Vesihuolto-osuuskunnat ovat osoittautuneet 

menestystarinaksi, jolla Salo olisi voinut kiillottaa brändiään 

toimimalla fiksummin.

• Kuntaliitos on merkittävästi mahdollistanut ja edistänyt 

hankkeita.

• Kaupungin huoltovarmuus on parantunut.

• Maaseutukyliin huimasti uusia kuituliittymiä.

• Kylät ovat saaneet kosolti lisää elinvoimaa.

• Asumisviihtyisyys ja kiinteistöjen arvo on lisääntynyt.

• Yhdessä tekeminen lisännyt yhteenkuuluvuutta.

• Vvv-kylillä on ruusuinen tulevaisuus!



Vesijohto, viemäri ja valokuitu ovat kuin luotuja toisilleen

KIITOS 

AJASTANNE!
Timo Korpinen


