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HYVÄT LAPINKYLÄN VESIOSUUSKUNNAN JÄSENET  

 

1. Lapinkylän vesiosuuskunnan varsinainen kokous 24.4.2018 

 

Oheisena on kutsu Lapinkylän vesiosuuskunnan varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään 24.4.2018 klo 18.00 Sjökullan 

koululla. Toivotan kaikki jäsenet tervetulleiksi. 

 

2. Lapvokin vesimaksut vuonna 2018 

 

Lapvokin hallitus on päättänyt pitää Lapvokin vesimaksut muuttumattomina vuodelle 2018. Kirkkonummen 

vesihuoltolaitoksen vastaavat hinnat ovat myös muuttumattomat vuodelle 2018. Vuoden 2018 hinnat ovat: 

 Vesimaksu (2,00 €/m3) 2,48€/m3 ALV 24% 

 Jätevesimaksu (1,90€/m3) 2,36€/m3 LV24%  

 Perusmaksu (204€ /vuosi) 252,96€ ALV 24%  

  

3. Lapinkylän vesiosuuskunnan talousveden mittareiden lukeminen  
 

Lapvok laskuttaa vesi- ja viemärimaksut neljännesvuosittain huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa. Lapvokin jäseniä 

pyydetään tästä syystä ilmoittamaan vesimittarilukeman 20-30.3/ 20-30.6/20-30.9 ja 20-30.12 välisenä aikana 

osoitteella http://ilmoitus.lapvok.fi. tai Lapvokin kotisivun kautta. Kirjautuminen tapahtuu jäsenen Lapvokiin 

rekisteröidyllä nimellä ja kiinteistökohtaisella ”koodilla”. 

 

Vesimittarin lukeman voi myös ilmoittaa postitse Lapvokin laskuttajalle: 

Azets Insight Oy 

Anton Sjöholmin huomioon 

P.O 99,  

10601 Tammisaari 

 

4. Sähkökatkosten aiheuttamien vahinkojen välttäminen kiinteistöpumppaamoissa    

       

Yli kolmen vuoden kokemuksella voimme todeta, että Lapvokin vesihuoltoverkosto on toiminut kuten suunniteltu ja 

pääosin ilman häiriöitä. Liitetyille kiinteistöille suurin osa häiriöistä ovat aiheuttaneet sähköverkon ylijännite joka on 

laukaissut kiinteistöpumppaamon sulakkeen. Kiinteistöpumppaaamoa ohjaa automatiikka, joka on sulakkeella suojattu 

sähköverkon ylijännitepiikeistä. Sulakkeen vaihdon tulee suorittaa sähköasentaja. 

Lapvok on solminut huoltosopimuksen LVI Jörgen Ehrnstenin kanssa, joka voi myös suorittaa yksittäisten 

kiinteistöpumppaamoiden lauenneiden sulakkeiden vaidon. Huoltotyö ja sen tilaus on tällöin kiinteistön omistajan 

vastuulla ja hänen kustannuksella. Jöergen Ehrnstenin tavoittaa puh. numerosta 040-4101144. Tilaus ei tavallisesti 

edellytä pika-tilaustyötä. Varoituslampun syttyttyä kiinteistön omistajalla on tavallisesti 1-2 vrk aikaa korjata hälytys. 

Aika on riippuvainen kiinteistön veden kuluksesta sekä pumppaamon säiliön tilavuudesta.  

Lapinkylä on ollut altis sähköverkon jännitevaihteluille varsinkin kesäaikaan,  kun ukkosrintamat ylittävät alueen. 

Maantieteellinen asema yhdistettynä hiekkavaltaiseen maaperään lisää sähköverkon jännitteen vaihteluja, jotka voivat 

laukaista laitteiden suojaavat sulakkeet.  

Lapvok suosittelee kiinteistöille, joilla on kokemusta kiinteistöpumppaamoiden sulakkeiden useasta laukemisesta, 

ylijännitesuojan asentamista sekä kiinteistön sähkökaappiin että jätevesipumppaamoon. Ylijännitesuoja säästää aikaa ja 

kustannuksia. Tällaisia ylijännitesuojia on asennettu muutamiin pumppaamoihin Lapinkylässä v. 2015 ja ovat 

osoittautunut olevan tehokas suoja ylijännitteen aiheutamia vahinkoja vastaan. Oheisena on STEKin esite 

(Sähköteollisuudenedistämiskeskus) sähköverkkoon asennettavasta ylijännitesuojasta. Asennuksen voi suorittaa 

sähköasentaja esim. Bengt Gestrin Lapinkylästä puh. 050-5905797          
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