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JÄLKILIITTYMINEN VIHTASILLAN VESIOSUUSKUNTAAN 

 

 

Jälkiliittyjä on liittyjä, joka on liittynyt vesiosuuskuntaan alueen varsinaisen rakennusvaiheen 

jälkeen ja hänen kiinteistölleen ei ole rakentamisaikana liittymää suunniteltu/rakennettu. 

Liittymismaksu perustuu siihen, että jälkiliittymiin ei saa kunnan eikä Ely-keskuksen 

avustuksia. Liittymismaksua tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaan. 

 

LIITTYMISMAKSU 

 

Voimassa olevan hinnaston mukaan 

Liittymismaksu laskutetaan yhtenä eränä ja tulee olla maksettuna, ennen töiden aloittamista. 

Liittymismaksulla liittyjä varaa tarvitsemansa kapasiteetin laitoksen verkostosta ja 

linjapumppaamoista. 

Liittymismaksuun sisältyy: - vesimittari 1 kpl, kiinteistösulku 1 kpl 

 

LINJAN SUUNNITTELU 

 

Jos kiinteistöä ei ole aikaisemmissa osuuskunnan vesi- ja viemärisuunnitelmissa huomioitu, 

tulee ennen rakentamista tehdä linjan vaaitus sekä pumppaamomitoitus liittyjän lukuun. 

Maastokartoituksen/pumppaamomitoituksen tekee Matura Oy/Sami Korhonen ja Ins.tsto 

MVT Oy/Hannu Kytölä.  

 

LIITTYMÄN RAKENTAMINEN 

 

Ennen tontille rakennettavaa tieliittymää, selvitä mahdolliset vesi- ja viemäriputkien sijainti 

osuuskunnasta. 

  

Työmaan aloituskokous pidetään kiinteistöllä ennen töiden aloittamista. Siinä määritellään 

rakentamiseen osallistuvat urakoitsijat ja vastuuhenkilöt sekä tarkistetaan tarvittavat 

suunnitelmat. 

 

Jälkiliittymän saa rakentaa vesiosuuskunnan hyväksymä urakoitsija liittymäpisteestä liittyjän 

tilaamana ja kustannuksella osuuskunnan hyväksymin tarvikkein. Urakoitsijalla tulee olla 

voimassa oleva vesihygieniapassi. 

 

Uuden rakennuksen rakentamisvaiheessa tulee anturan ali laittaa vesiputkelle suojaputki Ø 

63 sekä tuoda Ø 110 viemäriputki talon ulkopuolisten eristeiden ulkopuolelle. 

Paineviemäri ja niiden liitososat liitetään aina toisiinsa sähköhitsaamalla. 

Kiinteistöpumppaamoon tarvitaan 3-vaihde virta kiinteistöstä. 

 

Mikäli liittyjä viemäröi padotuskorkeuden (+1000 mm) tiloja, laitos ei vastaa padotuksesta 

(viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta. 

 

Jälkiliittyjä/urakoitsija/työmaavalvojan tulee ilmoittaa osuuskunnalle hyvissä ajoin 

runkosulun sulkemisesta. 

Jälkiliittyjä vastaa omasta ja sopimuskumppaniensa laiminlyönneistä vesiosuuskuntaan 

nähden ja on velvollinen korvaamaan kaiken laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon mukaan 

lukien kolmannelle osapuolelle aiheutuneen vahingon. 

http://www.vihtasilta.fi/
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Putkia ja pumppaamoa ei saa peittää ennen osuuskunnan suorittamaa tarkastusta. 

Tarkastuspyyntö on esitettävä väh. 2 työpäivää ennen tarkastusta.  

Ennen käyttöönottoa osuuskunta tekee vastaanottotarkastuksen pumppaamolle ja 

osuuskunnan vastuulle jäävälle vesi- ja viemärilinjalle. 

Loppukokous pidetään töiden valmistuttua. Loppukokouksen yhteydessä tulee osuuskunnalle 

toimittaa rakennetusta linjasta tarkepiirustus. 

Osuuskunnan suorittamista tarkastuksista ja valvonnoista veloitetaan liittyjältä 

tarkastusmaksu 500,00 € alv 0 %. 

Osuuskunta ei vastaa kiinteistön omista vesi- ja viemäriputkista. 

 

Mikäli kiinteistö liittyy aiemmin ilman avustuksia rakennettuun vesi- ja viemärilinjaan, tulee 

jälkiliittyjän suorittaa korvaus aiemmin liittyneelle kiinteistön omistajalle. 

Korvaus on puolet yhteisesti käytettävän linjan osan rakentamiskustannuksista. Mikäli 

jälkiliittyjiä on useita ko. linjaan, tulee kustannusjako laskea suhteellisuusperiaatteen 

mukaan. 

 

 

Hyväksytyt urakoitsijat:   Pumppaamon sähköistyksen hoitaa: 

- Petri Berg 0400 - 175 622  - Sähkötyö Marko Jokinen 0400 - 951402 

- Tapio Lehmonen 0400 - 341310 

- Maanrak. Juhani Mäkelä 040-5486379 

 

Hyväksytyt tarvikkeet:   Hyväksytty Lvi-urakoitsija: 

- vesiputki   Ø 40 mm  - 

- viemäriputki PE Ø 75 mm 80/100 - LVI-Pirttinen Oy 0400 - 355073 

- sulku Hawle (osuuskunnalta) 

- pumppaamo Lining 1000 

- pumpun koko UAK 25 tai 35  

- tarkistuskaivo 

- suojaputki vedelle Ø 63 

- PVC 110 viettoviemäriputki 
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