
TIEDOTE      1 (2) 

      

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta. Y-tunnus: 2234702-1 Sälttingintie 49, 28760 Pori.  

Juhani Malmivuori Jorma Liukkonen Sinikka Ketonen Jarno Norgård 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri isännöitsijä 

Puh: 040 5803305 Puh: 044 3242211 Puh: 050 3095450 Puh: 02 6308500 

kylasaaren.jvosk@gmail.com jtliukkonen@gmail.com sinikka.ketonen@gmail.com     jarno.norgard@balanssi.name 

Hyvät Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan verkostoon liittymistä 

suunnittelevat ja liittymiskehotuksen saaneet kiinteistöjen 

omistajat 
 

Osuuskunta on käynnistänyt jälkiliittymien rakentamiseksi kolmannen 

rakennushankkeensa RH 3 vuodelle 2017 viime syksynä ja osuuskunnan syyskokous 

on valtuuttanut osuuskunnan hallituksen ja rakennustyöryhmän hoitamaan 

täydennysrakentamisen sekä siihen liittyvät sopimus- ja suunnittelutoimet. 
 

Jotta rakentamishanke on mahdollista toteuttaa ja viimeistellä 

asiallisesti uhkasakon ehtojen mukaiseen takarajaan 31.12.2017 

mennessä, on osuuskunta laatinut aikataulun ja neuvotellut 

urakoitsijoiden sekä materiaalien toimittajien kanssa sopimuksista. 

Aikataulu osakas- ja jälkiliittymissopimusten tekoon ilmenee 

Jälkiliittyjähinnasto RH 3 vuodelle 2016-2017 kohdasta 1.  
 

Jälkiliittyjien luokittelun mukaan jälkiliittyjälisän suuruus muuttuu sen 

mukaan mitä pidemmälle rakennushanke on edennyt ennen jälkiliittyjän 

liittymissopimuksen tekoa.  

Jälkiliittyjäsopimukset sekä putkistojen sijoitussuunnitelmat on tehty tähän mennessä 

osakkaiksi hakeneiden 5 kiinteistön osalta. 
 

Kehotamme vielä osakkaiksi ja jälkiliittyjiksi RH 3 hankkeeseen 

aikovia tekemään ja toimittamaan osakashakemuksensa osuuskunnan 

hallitukselle mahdollisimman pikaisesti ylimääräisten kustannusten 

välttämiseksi. 

 

Tämän tiedotteen mukana jaamme Jälkiliittyjähinnaston 2016-2017, 

Osakashakemuksen sekä Liittymis- ja käyttösopimuksen lomakkeet 

hakemusten tekoa ja hallitukselle toimittamista varten. 
  

Internetistä osoitteesta  www.kylasaari.fi  kohdasta Aktiviteetit löytyy Kyläsaaren 

jätevesiosuuskunta ja sen alta koko osuuskuntaa ja sen toimintaa käsittelevä aineisto. 
 

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta on perustettu vuonna 2008 ja siihen on liitetty 165 kiinteistöä, joista 

ensimmäiset jo vuonna 2009. Viemäriputkistoja on rakennettu n. 23,5 km ja kiinteistökohtaisia 

pumppaamoja 164 kpl sekä 1 linjapumppaamo. Jätevesien puhdistuksen hoitaa ja laskuttaa Porin 

vesi. 

Tervetuloa jätevesiosuuskunnan osakkaaksi ja liittyjäksi 

Hallitus 
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 Osakashakemus 
 jälkiliittyjä osakkaaksi 1 (1) 

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta. Y-tunnus: 2234702-1.  Osoite: Sälttingintie 49, 28760 Pori 

Juhani Malmivuori Jorma Liukkonen Sinikka Ketonen Jarno Norgård 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri isännöitsijä 

Puh: 040 5803305 Puh: 044 3242211 Puh: 050 3095450 Puh: 02 6308500 

kylasaaren.jvosk@gmail.com jtliukkonen@gmail.com sinikka.ketonen@gmail.com     jarno.norgard@balanssi.name 

    
Haen osakkaaksi Kyläsaaren jätevesiosuuskuntaan voidakseni liittyä jälkiliittyjänä 
liittymissopimuksella osuuskunnan viemäriverkostoon ja sitä kautta Porin Veden 
jäteveden puhdistusjärjestelmään. 
 
Sitoudun noudattamaan Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan sääntöjä ja Hinnoittelu- ja 
toimintaperiaatteet sääntöjä saadakseni osakkaalle kuuluvat oikeudet ja velvoitteet. 
Osakkaaksi hyväksymisen jälkeen tulen maksamaan osakkaalta laskutettavan 
osuusmaksun. Osuusmaksu on osuuskunnan hinnaston mukainen. Hinnastojen 2016 ja 
2017 mukainen osuusmaksu on 400 €. Hyväksyttynä ja vahvistettuna osakkaana, 
maksettuani osuusmaksun, saan osakkaalle kuuluvat oikeudet sekä esityksen jälkiliittyjän 
liittymissopimukseksi. 
 
Liittymissopimuksen teen erikseen jätevesiosuuskunnan Täydennysrakennushankkeen 
RH 3 sopimusehtojen ja Jälkiliittyjähinnaston 2017 mukaan. Jälkiliittyjän liittymissopimus 
on oltava allekirjoitettu ja osuuskunnan hyväksymä hinnastossa esitetyn aikataulun 
mukaan, jotta liittymän rakentaminen voidaan ottaa mukaan RH 3 hankkeeseen.  
 

Tilan nimi: _______________________________ 
 

Tilan rek:nro:   _________ 
 
Kiinteistön osoite: ____________________ 

 
Asuinrakennusten lukumäärä: _____ kpl  Asuntojen lukumäärä: ____  kpl 

 
Muiden viemäriin kytkettyjen rakennusten lukumäärä: ____  kpl 
 

mitä toimintaa niissä on: _________________________________________________ 
Postiosoite, jos 
eri kuin kiinteistön: _____________________________________________________ 
 
 

Kiinteistön omistaja/-t:   
 
 ________________________________________________________________ 
 
Yhteyshenkilön puh:  __________________       mob:  

 
Sähköpostiosoite: ___________________________________________ 

 

Antamani tiedot vakuutan oikeiksi ja haen osakkaaksi,  Porissa  ___.___.201__. 

 
allekirjoitus  ________________________________________________________ 
 

nimen selvennys ___________________________________________________________________ 
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