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Puh: 040 5803305 
juhani.malmivuori@dnainternet.net 

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta
 
Paineviemäristön ensimmäinen rakennusvaihe etenee
 

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan 
km runkoviemäriä ja n. 3 km 
valtatien (VT2) ja rautatien välisellä alueella. 
jo kaksi tehty. Runkolinjaa 
odottamassa painekokeita. 
Ensiliittyjiä 1:seen rakennusvaiheeseen sisältyy 74 ja jälkiliittyjiä on 
Jälkiliittyjiä on suunniteltujen runkolinjojen varrelta 

Toimittajat ja kiinteistö
Pääurakoitsija: Konetyö Koskimäki Oy, 
Sähköurakoitsija: Lännen Sähköpalvelu Ay
Viemäristömateriaalit ja laitteet: 

 

Kyseiset urakoitsijat tarjoavat suoraan palvelujaan kiinteistönomistajille nii
kiinteistönomistaja on itse velvollinen hankkimaan ja kustantamaan osuuskunnan ja 
kiinteistöomistajan välisen työnjaon ja kustannusvastuun jaon mukaan.
Kiinteistönomistaja voi tilata talonsa sähkötyöt ja talokohtaiset viemärityöt haluamaltaan
muultakin viranomais- ja Porin Veden hyväksynnät omaavalta toimittajalta. 
Kiinteistönomistajan on kuitenkin etukäteen ilmoitettava kirjallisesti tällaisen toimittajan käyttö 
osuuskunnan hallitukselle. 
Kiinteistönomistajan on hoidettava sähkö
tonttiliittymä ja pumppaamo asennetaan.
 

Kiinteistökohtainen jäteveden puhdistamisen sopimus 
Kiinteistönomistajien on tehtävä Porin Veden toimistossa kiinteistökohtainen sopimus ennen 
kiinteistön kytkemistä osuuskunnan verkostoon. 

 

Tonttilinjojen ja pumppaamojen 
• Purolantien ja Metsäkulmanraitin l
• Tuomelan-, Koivuniemenkujan, Niekan

Koivupolun sekä tämä Me
• Kyläjärvenraitti, Laakintien ja Metsäkulmanraitin alun lähialueet: vk 39 
• Enäjärvenranta (Mooskerintie) 
• Selmintien ja sen läheinen Metsäkulmanraitin alu
• Pikakylä, Olympiakylä ja Mäntysentien lähialueet: viikot 41 
• Reikossa rautatien Kyläsaarenpuoleinen osuus: viikot 41 
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Kyläsaaren jätevesiosuuskunta tiedottaa 21

aineviemäristön ensimmäinen rakennusvaihe etenee
ätevesiosuuskunnan viemäröintiprojektin ensimmäinen rakennusvaihe sisältää n. 10 

km runkoviemäriä ja n. 3 km tonttilinjoja Enäjärven ja Reikon välillä pääosin Mäntyluodon 
valtatien (VT2) ja rautatien välisellä alueella. Rakennettavista kolmesta rautatien alituksista on 
jo kaksi tehty. Runkolinjaa ja tien alituksia Purolantien alueella on kaivettuna

rakennusvaiheeseen sisältyy 74 ja jälkiliittyjiä on jo hyväksytty 3.
suunniteltujen runkolinjojen varrelta mahdollista ottaa vielä lisää.

ja kiinteistöjen omat työt 
Konetyö Koskimäki Oy, maanrakennus 
Lännen Sähköpalvelu Ay, sähköistys ja pumppaamojen kalustus

Viemäristömateriaalit ja laitteet: Onninen Oy, Pumppaamot, pumput ja putkistomateriaalit

Kyseiset urakoitsijat tarjoavat suoraan palvelujaan kiinteistönomistajille nii
kiinteistönomistaja on itse velvollinen hankkimaan ja kustantamaan osuuskunnan ja 
kiinteistöomistajan välisen työnjaon ja kustannusvastuun jaon mukaan. 
Kiinteistönomistaja voi tilata talonsa sähkötyöt ja talokohtaiset viemärityöt haluamaltaan

ja Porin Veden hyväksynnät omaavalta toimittajalta. 
Kiinteistönomistajan on kuitenkin etukäteen ilmoitettava kirjallisesti tällaisen toimittajan käyttö 

Kiinteistönomistajan on hoidettava sähkönsyöttö valmiiksi sovittuun paikkaan ennen kuin 
tonttiliittymä ja pumppaamo asennetaan. 

Kiinteistökohtainen jäteveden puhdistamisen sopimus Porin Vedessä
Kiinteistönomistajien on tehtävä Porin Veden toimistossa kiinteistökohtainen sopimus ennen 

suuskunnan verkostoon. Osoitteessa Ulasoorintie 7, Pori.

ja pumppaamojen aikataulu, kalenteriviik
ja Metsäkulmanraitin lopun lähialueet: viikot 32 

, Koivuniemenkujan, Niekan-, Välimaan-, Heinosentien ja 
polun sekä tämä Metsäkulmanraitin osuus: viikot 32 –

Kyläjärvenraitti, Laakintien ja Metsäkulmanraitin alun lähialueet: vk 39 
(Mooskerintie) ja Wikmanintien lähialueet: viikot 41 

Selmintien ja sen läheinen Metsäkulmanraitin alue: viikot 42 
Pikakylä, Olympiakylä ja Mäntysentien lähialueet: viikot 41 
Reikossa rautatien Kyläsaarenpuoleinen osuus: viikot 41 - 48

Kunnioittavasti 
Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Hallitus
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aineviemäristön ensimmäinen rakennusvaihe etenee hyvin 
n ensimmäinen rakennusvaihe sisältää n. 10 

Reikon välillä pääosin Mäntyluodon 
Rakennettavista kolmesta rautatien alituksista on 

olantien alueella on kaivettuna yli 1,2 km 

hyväksytty 3.  
mahdollista ottaa vielä lisää.  

, sähköistys ja pumppaamojen kalustus 
Pumppaamot, pumput ja putkistomateriaalit 

Kyseiset urakoitsijat tarjoavat suoraan palvelujaan kiinteistönomistajille niiltä osin kuin 
kiinteistönomistaja on itse velvollinen hankkimaan ja kustantamaan osuuskunnan ja 

Kiinteistönomistaja voi tilata talonsa sähkötyöt ja talokohtaiset viemärityöt haluamaltaan 
ja Porin Veden hyväksynnät omaavalta toimittajalta. 

Kiinteistönomistajan on kuitenkin etukäteen ilmoitettava kirjallisesti tällaisen toimittajan käyttö 

sovittuun paikkaan ennen kuin 

Porin Vedessä 
Kiinteistönomistajien on tehtävä Porin Veden toimistossa kiinteistökohtainen sopimus ennen 

Osoitteessa Ulasoorintie 7, Pori. 

kalenteriviik koina 
: viikot 32 – 33. 

, Heinosentien ja 
– 39. 

Kyläjärvenraitti, Laakintien ja Metsäkulmanraitin alun lähialueet: vk 39 – 40 
ja Wikmanintien lähialueet: viikot 41 – 42 

e: viikot 42 – 43 
Pikakylä, Olympiakylä ja Mäntysentien lähialueet: viikot 41 – 46 

48    

Hallitus 


