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SULAUTUMINEN 

Heinlahden Vesiosuuskunta (Y-tunnus 2023531-7) on sulautunut Pyhtään Vesiosuus-

kuntaan (Y-tunnus 2605405-8) 05.11.2019. Kyseessä oli absorptiosulautuminen, jol-

loin Heinlahden Vesiosuuskunta lakkasi olemasta 5.11.2019 ja kaikki Heinlahden Ve-

siosuuskunnan osakkaat, liittymät, toiminta-alue, pumppaamot, putket, mittarit sekä 

kirjanpidolliset tase-erät siirtyivät Pyhtään Vesiosuuskuntaan 5.11.2019 lähtien sulau-

tumissuunnitelman mukaisesti.  

VIRALLINEN OSOITE 

Pyhtään Vesiosuuskunnan virallinen osoite muuttuu ja on 1.1.2020 alkaen 

Pyhtään Vesiosuuskunta 

Ritvalanpolku 22 (c/o Sissi)  

49240 Purola 

pyhtaanvok@gmail.com  

Pankkiyhteys:  

IBAN FI86 1069 3000 2424 12 

BIC NDEAFIHH 

SIHTEERI 

1.1.2020 alkaen Pyhtään Vesiosuuskunnan sihteerinä toimii Mona Sissi. 

Sihteeri hoitaa ja vastaa yhteydenottoihin mm.: 

− Laskujen toimittamisesta hyväksyttäväksi hallitukselle ja maksatuk-

seen Suomen Vesi-isännöinnille. 

− Kiinteistön ja asiakkaiden rekisteröinnissä ja arkistoinnista 

− Yleisestä tiedotuksesta 

− Kotisivujen ylläpidosta 

LASKUTUS JA KIRJANPITO 

1.1.2020 Pyhtään Vesiosuuskunnan laskutuksesta ja laskujen maksamisesta vastaa 

Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy (1497836-8) – Suomen Vesi-isännöinti, joka hoitaa 

myös Pyhtään Vesiosuuskunnan kirjanpidon. 

ISÄNNÖINTIPALVELU 

Pyhtään vesisosuuskunnan teknisenä isännöitsijänä jatkaa Fastek-Palvelut Oy Kimmo 

Aro. Isännöitsijä vastaa kaikista teknisistä asioista verkostojemme alueilla. Isännöitsi-

jä hoitaa ja vastaa yhteyden ottoihin mm.: 

− Toiminta- ja laatuhäiriötilanteissa 

− Liittymien rakentamisessa ja niihin liittyvissä sopimusasioissa 

− Verkoston huollossa ja käyttötarkkailussa 

− Putkilinjojen näyttö 

− Tekninen neuvonta esim. kiinteistöpumppaamoon liittyen 
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− Mittarien vaihdot, irrotukset ja kiinnitykset (sinetöinnit) 

Osuuskunnan liittymisehdoissa on määritelty kunnossapitovastuun rajaksi vesiliitty-

mässä tonttiventtiili ja viemäriliittymässä pumppaamon painepuolen liitos. Jos kiin-

teistö tilaa huoltopalveluja kiinteistölle kuuluvissa kohteissa, laskuttaa osuuskunta ne 

seuraavassa laskussa kiinteistöltä. Puhelin neuvonta on ilmaista. 

Kaikissa häiriötilanteissa on Fastek-Palvelut Oy päivystys 24 tuntia / 7 päivää viikos-

sa.  

Niiden kiinteistöjen, joilla on mittari irrotettava talveksi, on tilattava irrotus ja kiinni-

tys Isännöitsijältä. Tästä osuuskunta laskuttaa hinnaston mukaisen hinnan. Mittariin ei 

saa koskea kukaan muu kuin Isännöitsijä tai hänen valtuuttamansa henkilö. 

HÄTÄVIESTINTÄ 

Pyhtään Vesiosuuskunnalla on käytössä KeyAqua - paikkatietojärjestelmä. Järjestel-

mään kuuluu hätätiedotustoiminto, jolla voimme tiedottaa mahdollisimman nopeasti 

mahdollisista laatuhäiriöistä tai toimituskatkoksista tekstiviestillä. Olemme päivittä-

neet numerotiedot parhaan kykymme mukaan kohtuullisen täydelliselle tasolle. Mikäli 

se numeronne, johon haluatte mahdollisen hätäviestin tulevan, muuttuu, pyydämme 

ilmoittamaan siitä Sihteerille tai Isännöitsijälle. 

LASKUTUS JA MITTARILUKEMIEN ILMOITUKSET 

Mittarilukemien ilmoitus tapahtuu vähintään kerran vuodessa sähköpostilla pyhtaan-

vok@gmail.com osoitteeseen tai kirjepostilla Pyhtään Vesiosuuskunnan viralliseen 

osoitteeseen. 

Liittymäsopimukset tullaan uusimaan 2020 vuoden aikana niin, että ne ovat kaikilla 

nykyisen sopimusmallin mukaiset. Isännöitsijä ja Sihteeri ovat yhteydessä tarvittaessa. 

Suomen Vesi-isännöinti vastaa laskutuksesta 1.1.2020 alkaen ja kaikki maksut tulee 

osoittaa Pyhtään Vesiosuuskunnan tilille. Myös vanhojen avoimien maksamattomien 

laskujen seurannan ja muistutuslaskut hoitaa Suomen Vesi-isännöinti. Mahdolliset pe-

rintään siirretyt laskut tulee kuitenkin suorittaa Perintätoimiston laskuissa osoitetuille 

tileille eikä niitä enää voi maksaa Pyhtään Vesiosuuskunnan tilille. Heinlahden Vesi-

osuuskunnan vanha tili lakkaa olemasta, joten sinne ei tule suorittaa enää mitään mak-

suja. 

YHTEYSTIEDOT 

Pyhtään Vesiosuuskunta   Fastek-Palvelut Oy Kimmo Aro 

Ritvalanpolku 22 (c/o Sissi)  Motellinkuja 2 

49240 Purola    49220 Siltakylä 

puh: +358 50 347 4959   puh: +358 50 085 4146 

s-posti: pyhtaanvok@gmail.com   s-posti: kimmo.aro@fastek.fi  

kotisivut: http://pyhtaanvok.fi 
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