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Paineviemäristön rakennus
 
Kyläsaaren jätevesiosuuskunta on 
RV 1 ja RV 2, joiden yhteydessä 
viemäriverkostoon. Osuuskunnalla on tällä hetkellä hallituksen hyväksymiä osakkaita 142 ja 
liittymissopimuksia 139 kiinteistöön. 
 

Kolmivuotisen rakentamisprojektin rakentaminen jatk uu nyt 
suunnitelman mukaan kolmannella rakennusvaiheella (RV 3) 
Musanahteen - Lepistönt
liittymäputkensa. 
 
RV 3 rakentaminen käynnistyy 
liittymästä ja valmistuu 
mennessä. 
 
 
 
Osuuskunta toivoo RV 3 rakentamisaluee
hakemukset hallitukselle mieluiten ennen 
jo rakennetuilta alueilta toivotaan lisää liittyjiä .

 
 
 
Osuuskunta on hakenut Porin kaupungilta Vesihuoltolain VHL 2001 / 119 mukaista 
määräämistä. Osuuskunnan toiminta
yhdessä Porin Kaupungin vesihuoltosuunnitelman uudistamisen kanssa. Porin kaupunki on julkisesti 
tiedottanut asiasta omien sääntöjensä mukaan.
 
Kun osuuskunnalle on määrätty ja vahvistettu vesihuoltolaitoksen toiminta
voimaan Vesihuoltolain VHL 2001 / 119 määräykset, eikä sillä alueella enää noudateta haja
jätevesilain ja asetusten määräyksiä.
 
Loppukesällä 2011 tulee osuuskunta suorittamaan vuonna 2009 rakennetulla RV 1 alueella 
perusteella valittujen pumppaamojen huollon ja puhdistamisen.
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Paineviemäristön rakennustilanne ja uudet liittyjät

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta on hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti toteuttanut 
yhteydessä 131 käyttöönotettua liittymää on liitetty Porin Veden 

Osuuskunnalla on tällä hetkellä hallituksen hyväksymiä osakkaita 142 ja 
kiinteistöön.  

Kolmivuotisen rakentamisprojektin rakentaminen jatk uu nyt 
suunnitelman mukaan kolmannella rakennusvaiheella (RV 3) 

Lepistöntien alueella, kun Porin Vesi saa ensin valmiiksi 

käynnistyy 6.6.2011 alkavalla viikolla
valmistuu suunnitelman mukaan 2011 kesäkuun loppuun 

Osuuskunta toivoo RV 3 rakentamisalueelta lisää liittyjiä. Tarjouspyynnöt ja 
hakemukset hallitukselle mieluiten ennen RV 3 rakentamisen aloitusta.
jo rakennetuilta alueilta toivotaan lisää liittyjiä . 

Osuuskunta on hakenut Porin kaupungilta Vesihuoltolain VHL 2001 / 119 mukaista 
määräämistä. Osuuskunnan toiminta-alueen määrääminen on käsittelyssä lain määräämässä prosessissa 
yhdessä Porin Kaupungin vesihuoltosuunnitelman uudistamisen kanssa. Porin kaupunki on julkisesti 
tiedottanut asiasta omien sääntöjensä mukaan. 

Kun osuuskunnalle on määrätty ja vahvistettu vesihuoltolaitoksen toiminta-alue, astuu toiminta
voimaan Vesihuoltolain VHL 2001 / 119 määräykset, eikä sillä alueella enää noudateta haja
jätevesilain ja asetusten määräyksiä. 

ällä 2011 tulee osuuskunta suorittamaan vuonna 2009 rakennetulla RV 1 alueella 
pumppaamojen huollon ja puhdistamisen. 
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ja uudet liittyjät  

mukaisesti toteuttanut rakennusvaiheet 
liitetty Porin Veden 

Osuuskunnalla on tällä hetkellä hallituksen hyväksymiä osakkaita 142 ja 

Kolmivuotisen rakentamisprojektin rakentaminen jatk uu nyt 
suunnitelman mukaan kolmannella rakennusvaiheella (RV 3) 

, kun Porin Vesi saa ensin valmiiksi 

alkavalla viikolla  Lepistöntien 
suunnitelman mukaan 2011 kesäkuun loppuun 

lta lisää liittyjiä. Tarjouspyynnöt ja 
rakentamisen aloitusta. Myös muilta 

Osuuskunta on hakenut Porin kaupungilta Vesihuoltolain VHL 2001 / 119 mukaista toiminta-alueen 
alueen määrääminen on käsittelyssä lain määräämässä prosessissa 

yhdessä Porin Kaupungin vesihuoltosuunnitelman uudistamisen kanssa. Porin kaupunki on julkisesti 

alue, astuu toiminta-alueella 
voimaan Vesihuoltolain VHL 2001 / 119 määräykset, eikä sillä alueella enää noudateta haja-asutusalueen 

ällä 2011 tulee osuuskunta suorittamaan vuonna 2009 rakennetulla RV 1 alueella tarkastusten 


