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Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan hallitus tiedottaa 
 
Vesiosuuskunnan nettisivut on päivitetty ja pyrimme niiden avulla tiedottamaan jäsenille ajankoh-
taisista asioista. Nettisivujen osoite on www.epvok.fi. Sivuilta löytyvät keväisten osuuskuntakoko-
usten pöytäkirjat, vesihuoltoverkoston kartta, kunnan vahvistama vesiosuuskunnan toiminta-alue 
sekä yhteystiedot. Sieltä voi myös tulostaa kiinteistön runkoverkostoon liittämisessä tarvittavat 
asiakirjat. 
 
Keväisen osuuskuntakokouksen päätöksen mukaisesti hallitus on määrittänyt ylimääräisen lainan-
hoitomaksun suuruuden. Vuoden 2010 alusta lähtien ruvetaan keräämään kaikilta jäseniltä lainan-
hoitomaksua 36 eur per kk. 
 
Pornaisten kunta nostaa veden ja jäteveden hintoja vuoden 2010 alusta. Vesiosuuskunta joutuu 
tämän vuoksi nostamaan myös omia hintojaan kunnan hinnankorotusta noudattaen. Vuoden 2010 
alusta vesiosuuskunnan veden hinta on 2,45 eur (ALV 22%) ja jäteveden 3,25 eur (ALV 22%). Pe-
rusmaksu säilyy ennallaan. 
 
EPV on ulkoistanut toimintonsa (huolto, päivystys, laskutus) huomattavan kustannussäästön saa-
miseksi. Pyydämme huomioimaan muuttuneet yhteystiedot ja puhelinnumerot. Lähetämme tämän 
kirjeen ohessa kaikille jäsenille tarran, jossa on ajantasaiset päivystys- ja huoltonumerot. Pyy-
dämme kiinnittämään sen jonnekin näkyvälle paikalle esim. kiinteistöpumppaamon ohjauskeskuk-
seen, josta puhelinnumerot ovat tarvittaessa varmasti saatavilla. 
 
Viimeisessä vesilaskutuksessa on havaittu osalla asiakkaista tapahtuneen veden ylilaskutusta. 
Virhe koskee osaa vuosina 2006-2007 liitetyistä kiinteistöistä. Kyseisiin liittyjiin tullaan ottamaan 
yhteyttä ja virhe hyvitetään heille seuraavassa laskutuksessa. 
 
Laukkosken kylän pumppaamolle on asennettu otsonipuhdistin hajuhaittojen poistamiseksi. Haju-
haittoja ilmenee erityisesti linjaston käyttöönoton alkuvaiheessa linjojen toimiessa vajaakäytöllä. 
Pyydämmekin kiinteistöjä liittämään verkostonsa osuuskunnan runkoverkostoon mahdollisimman 
pikaisesti, jotta välttyisimme näiltä ongelmilta. Lisäksi on hyvä muistaa, että toiminta-alueella sijait-
sevilla kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus. 
 
Valitettavasti olemme havainneet muutamia luvattomia liittymisiä runkoverkostoon. Näihin tullaan 
puuttumaan ja lähettämään kyseisille kiinteistöille arviolasku sekä palveluhinnaston mukainen 
sanktiomaksu. Huomioittehan, että ennen kiinteistön liittämistä runkoverkostoon on liittyjän toimitet-
tava liittämishakemus osuuskunnan tarkastettavaksi. Osuuskunta antaa lausunnon ja liittämislu-
van, jonka jälkeen varsinainen liittämistyö voi alkaa. 
 
Valmistelemme viimeisten rakentamishankkeiden runkolinjojen maankäyttökorvausten maksamis-
ta. Jonkin verran uupuu vielä tilinumeroita. Korvaukset maksetaan, kun saamme nämä tiedot ajan-
tasalle. 
 
Joulun lähestyessä Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan hallitus haluaa toivottaa jäsenilleen rauhai-
saa Joulun odotusta ja muistuttaa, että kinkkurasvaa ei saa kaataa viemäriin! Rasva aiheuttaa tu-
koksia viemärissä ja pumppujen toiminnassa!  
 
 
Talvisin terveisin ja Joulun toivotuksin 
 
Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan hallitus. 
 
 
Tapani Lempinen                                       Kirsi Vilonen  
puheenjohtaja                                                                sihteeri 
 

http://www.epvok.fi/

