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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA  
 
Kirkkonummen kunnan ympäristö-osaston marraskuisen kirjeen johdosta Lapvok on saanut useita 
kysymyksiä menettelystä, joista ei ollut suoraa vastausta em. kirjeessä, eikä sellaisenaan löydy Lapvokin 
kotisivuilla. 
Olemme tästä syystä koonneet tähän joitakin kysymyksistä ja niiden vastaukset: 
 
Mikä on Lapvoikiin liittymisen hinta ? 
•                          Lapvokin osuuskuntaan liittymen maksaa 150€/jäsen. 
•                          Lapvok tarjoaa jäsenilleen liittyminen toiminta-alueella oleville jäsenien kiinteistöille vesi ja 
viemäriliiittymän, jonka hinta on tällä hetkellä 10000€/kiinteistö, hintaan ei kuulu jäteveden 
kiinteistöpumppaamoa. 
 
Mikä on liittymiskohta runkolinjaan ja mitä liittymisventtiili maksaa 

Kiinteistön linjat (vesi-ja viemäri) liitetään Lapvokin runkoverkkoon liittymäventtiilien kohdalla. 
Liittymäventtiilit (vesi ja viemäri) sijaitsevat runkolinjassa tai sen haarassa ja maksavat tällä hetkellä 
972€/kiinteistö. Lapvokin verkossa on olemassaoleville kiinteistöille yleensä varattu venttiilit 
runkoverkossa. Liittyjä (kiinteistön omistaja) rakennuttaa kustannuksellaan linjat talolta näihin 
saakka.    

 
Meneekö kiinteistön vesi- ja viemäriputkistot uusiksi liittymisen takia. 
Liittyminen ei yleensä edellytä muutoksia talon vesijohdoissa ja viemäreissä. Viemäri yhdistetään talon 
ulkopuolella runkoviemäriin ja vesijohto liitetään talon vesijohtoon. Yhteys omaan kaivoon tulee katkaista. 
Suunnittelija tarkistaa onko verkostoveden paine sopiva kiinteistön vesilaitteille. 
Kiinteistön omistajan tulee tehdä tai hankkia vesi-ja viemärijohtosuunnitelman kiinteistön sisäisistä 
putkistoista sekä putkistot kiinteistöpumppaamoon ja liittymäkohdan Lapvokin verkkoon. Lapvok toimittaa 
kullekin kiinteistölle liittymiskohtailmoituksen sekä kartan jossa liittymispiste on merkitty.  
 
Keneltä kannattaisi kysyä tarjousta kiinteistökohtaisista töistä?  
Putki suunnitelman voi tehdä valtuutettu LVI asiantuntija. LVI yhtiö Wassis on tehnyt useita kiinteistö 
suunnetelmia joita on liitetty Lapvokin verkkoon. Wassiksen yhteystiedot ovat: 
Oy Wassis Ab 
Tonttukaari 9A, 10160 DEGERBY (Inkoo) 
Puh. 050 572 8744 
info@wassis.fi 
 
Osaatteko arvioida kiinteistökohtaisten töiden suuruutta. 
•                          Kiinteistökohtaiset työt ovat hyvin yksilöllisiä varsinkin kun kyse on vanhoista kiinteistöistä, 
joten kustannukset on vaikea etukäteen arvioida. Lapvokin jätevesiverkosto on paineverkosto, joten 
kiinteistönomistajan tulee hankkia jäteveden kiinteistöpumppaamon, jonka hinta on n. 3000€. 
Kiinteistössuunnitelman tekijä voi yleensä antaa hinta-arvion ml. kiinteistöpumppaamon hinnan.  
•                          Asennustyöt tulee kukin kiinteistön omistaja neuvotella erikseen LVI urakoitsijan kanssa. 
Lapvokin verkon on rakentanut Kaivinkoneyhtymä Lindholm, ja he ovat tehneet työtä Lapvokin verkolla 
myös sen valmistumisen jälkeen: 
Kaivinkonyhtymä Lindholmin edustaja (työjohtaja) on Juha Rossi jonka tavoittaa puh.numerosta 0400-
205938. 
 
Osaatteko lisäksi arvioida paljonko käytöstä syntyy kuluja / kuukausi? (6 henkinen perhe, josta 4 
henkilöä kotona myös arkipäivisin) 
Lapvokin veloitus vedestä/viemärivedestä ja verkon käytöstä on jaettu kahteen osaan ja maksut ovat tällä 
hetkellä: 
a)                         kiinteä maksu (perusmaksu) 21,08/kk +ALV 
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b)                         kulutsmaksu;   vesi 2,48€/m3 ja jätevesi 2,36€/kk +ALV (1.1.2017 alkaen) 
Maksut ovat yleensä seuranneet Kirkkonummen kunnan maksuja soveltuvin osin. 
Vesi ja jätevesikulutus on yksilöllinen, mutta Kirkkonummen kunnan normikulutuksena on arvioitu n.130 
litraa/vrk/henk. Haarukka valtakunnallisesti on aika laaja 90-270 litraa/vrk/henk.  
 
Millaisia rahoitusmalleja vesiosuuskunnan kautta on mahdollista saada projektille? 
Lapvokin vesiosuuskunnalla ei ole tarjota rahoitusmahdollisuuksia jäsenilleen tai verkkoon liitettäville 
kiinteistöille. Kirkkonummen pankit ovat tietoisia Lapvokin verkon rakentamisesta joten he voivat arvioida 
projektin vaikutus kiinteistöön. Kiinteistön omistajan luottokelpoisuus on tietenkin yksilöllinen tekijä, joka 
voi vaikuttaa pankin rahoituspäätöksiin.   
 
Mitä pitää olla tehty 31.3.2017 mennessä ja milloin liittymä pitää olla valmis 
Toiminta-alueella olevan kiinteistön omistajan, jonka kiinteistö ei ole liitetty Lapvokin vesihuoltoverkkoon 
tulisi Kirkkonummen ympäristösuojelun lähettämän kirjeen mukaan: 

a) Lähettää jäsenhakemus ja anomus saada kiinteistö liitettyä Lapvokin vesihuoltoverkkoon. Lapvokin 
hallitus käsittelee vastaanotetut hakemukset ja lähettää liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi 
kiinteistön omistajalle keväällä 2017. Kiinteistön liittymissuunnitelma on hyvä suorittaa mikäli 
mahdollista jo talven aikana, jolloin varsinaiset maasto- ja rakennustyöt voidaan suorittaa sulan 
maan aikana kesän- syksyn 2017 aikana. Liittymismaksut tulee maksaa eri käsittely/työvaiheiden 
etenemistahdissa, kuitenkin siten, että kaikki maksut on suoritettu ennen kuin kiinteistöön 
toimitetaan vesimittari ja hyväksytetään kiinteistön liittymä käyttöön. Lapvok suosittelee, että 
rakennustyöt suoritetaan sulan maan aikana, koska työn suorittaminen ja kustannukset ovat silloin 
helpoimmin ennakoitavissa ja yleensä myös halvemmat kun talviaikana. Kun liittymismaksu on 
suoritettu on mahdollista tarkemmin sopia kiinteistön liittymisajankohta.     
TAI      

b) Toimittaa Kirkkonummen ympäristösuojelun kirjeen mukainen perusteltu hakemus vapautuksesta 
liittyä keskitettyyn vesihuollon piiriin. 

 


