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VESIHUOLTOON LIITTYMINEN
1. Liittymisilmoitus tulee tehdä vähintään kolme viikkoa ennen asennustöiden

suunniteltua aloittamista osoitteessa www.tuusula.fi/vesiliittymisilmoitus
Liittymisilmoituksen voi myös tehdä lomakkeella, jonka saa toimistosta.

Lisätietoja puh. 040 314 3577.

Tehdään sopimus vesihuoltoverkostoon liittymisestä, jonka jälkeen
liittymismaksu tulee maksettavaksi.

2. Ennen tonttijohtojen liitostöitä tulee rakentajalla uudisrakentamisessa olla
hyväksytty KVV-työnjohtaja sekä leimatut KVV-suunnitelmat (väh.
ulkopuolinen asemapiirustus).

3. Kiinteistön omistajan velvollisuus on suorittaa kiinteistön vesi- ja
viemärilaitteiston kuntotarkastukset (esim. vesilaitteistojen painekoe).

4. Työtilaus tulee tehdä kaksi viikkoa ennen liittymisajankohtaa osoitteessa
www.tuusula.fi/vesityotilaus

Putkimestarin puhelinaika on arkisin klo 8.15 – 9.15.  Puh. 040 314 3138

5. Käy lisäämässä tekstiviestijärjestelmäämme kaikkien asukkaiden numerot,
joihin haluatte vesihuollon häiriötiedotteet www.tuusula.fi/vesitekstari

VASTUUT, TYÖNJAKO JA KAIVANTOTURVALLISUUS
Kiinteistön liittämisestä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin vastaa kustannuksellaan
kiinteistön omistaja. Kiinteistön omistajan vastuulla on hankkia tarvittavat luvat
kaivamiselle ja tonttijohtojen sijoittamiselle. Kiinteistön liittäminen yleiseen
vesijohtoon ja viemäriin voidaan tehdä liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
Liittymisestä peritään taksan ja palveluhinnaston mukaisesti liittymismaksut ja
tonttijohtojen liitostyömaksut. Jos vesihuoltoliikelaitos (myöh. laitos) on rakentanut
tonttijohtoliittymät tontin rajalle laitoksen verkoston rakentamisen yhteydessä,
peritään liittyjiltä myös maatyömaksu (sisältää yleisellä alueella tehdyt maatyöt ja
tarvikkeet).

Putkistojen rakentamiseen ja asennukseen liittyvät kaivuu-, täyttö- sekä päällystetyöt
suorittaa kiinteistön omistaja omalla kustannuksellaan. Laitos asentaa tonttivesijohdon
valmiiseen kaivantoon liitoskohdasta kiinteistön vesimittarille asti ja tekee viemäriliitokset
liittymäkohdassa oleviin kaivoihin. Laitos suorittaa omat edellä mainitut asennustyöt
kiinteistön omistajan kustannuksella voimassa olevan hinnastonsa mukaan. Vesijohdon
liittää aina laitos, mutta jos tontilla on valmiiksi rakennetut tonttijohtoliittymät, voi
urakoitsija/liittyjä kytkeä viettoviemärit niiden päihin. Kun liitytään
jätevesipaineviemäriin, tekee laitos tonttiviemärin liitostyön runkopaineviemäriin ja
asentaa tonttiventtiilin tonttiviemäriin. Viemäreiden asentamisen tonttialueella suorittaa
kiinteistön omistajan LVI-urakoitsija. Tonttivesijohdon venttiiliä ei saa peittää, vaan se
tulee jäädä esille ja helposti löydettäväksi.
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Kiinteistön omistaja kaivattaa kaivannon runkojohdon liitoskohdasta rakennukseen asti.
Kaivannot on aina joko tuettava tai luiskattava maalajin mukaiseen kaltevuuteen (ei
jyrkempi kuin 5:1). Kaivannon reunoilla on oltava vähintään 500 mm levyinen
kaivumaista vapaa alue. Vesijohto on asennettava roudattomaan syvyyteen eli kaivannon
kokonaissyvyys on yleensä 2100 mm ja kaivannon pohjan leveys on vähintään 1000 mm.
Pohja tasataan ja täytetään vähintään 200 mm putkien yläpuolelle asti luonnonsoralla,
jonka suurin raekoko on 20 mm. Tarkemmat ohjeet löytyy Rakennustieto Oy:n
julkaisusta InfraRYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010. Kaivannon
turvallisuudesta on erityisohjeita Infra ry:n julkaisussa Vaara vaanii kaivannossa.

Teillä ja yleisillä alueilla tehtävistä kaivutöistä tulee aina hakea kaivulupa Lupapisteestä
www.lupapiste.fi. Ohjeita Tuusulan lupakäytäntöihin liittyen löytyy kunnan internetsivuilta
www.tuusula.fi/kaivulupa. Mikäli katu joudutaan katkaisemaan liikenteeltä tai
hälytysajoneuvojen ajoyhteys muuten vaarantuu, tulee siitä ehdottomasti ilmoittaa myös
Keski-Uudenmaan Pelastuslaitokselle puh. (09) 8394 0000 sekä laatia
liikenteenohjaussuunnitelma (ohjeita mm. www.ely-keskus.fi). Kaapelinäytöt pyydetään
johtojen omistajilta, näyttöpyyntöjä välittävät eri palveluntarjoajat
www.johtotietopankki.fi www.kaivulupa.fi  ja www.verkkoselvitys.fi

Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan kaivannon turvallisuudesta ja
varustamaan kaivannon asianmukaisin liikennemerkein ja suoja-aidoin sekä pimeän
aikaan myös huomiovaloin.

HUOM: Tiealueella on lopputäytössä ja tiivistystyössä noudatettava kaivuluvassa
annettuja ohjeita.

VESIMITTARI

Mittari on sijoitettava sopivaan viemäröityyn tilaan siten, että se on helposti luettavissa ja
vaihdettavissa. Se on suojattava pakkaselta, kuumuudelta sekä muilta vahingollisilta
vaikutuksilta (mm. auringonpaiste).

HUOM. Vesihuoltolaitoksen asennusraja on vesimittarin kiinteistönpuoleinen sulkuventtiili.

Havainnekuva tonttivesijohdosta:


