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HYVÄT LAPINKYLÄN VESIOSUUSKUNNAN JÄSENET JA   Kesäkuu 2016 

LAPINKYLÄN – KAUHALAN ALUEEN ASUKKAAT  

 

1. Lapvokin suunnittelema ja rakentama vesihuoltoverkosto on hyväksytty toiminta-alueeksi  

 

Kirkkonummen kunnanhallitus on päätöksellään 18.2.2013 hyväksynyt Lapinkylän – Kauhalan 

alueen Lapinkylän vesiosuuskunnan (Lapvok) suunnitteleman ja rakentaman vesihuoltoverkoston 

toiminta-alueeksi. Kunnan päätöstä vastaan esitettiin kaksi valitusta, josta syystä kunta ei voinut 

vahvistaa aluetta ennen kuin valitukset on käsitelty asianomaisissa oikeusasteissa. 

Kunnanhallituksen kokouksessa 13.6.2016 todettiin, että KHO:n päätöksellä molemmat valitukset 

kunnan tekemää päätöstä vastaan on hylätty. Kunnan päätös Lapvokin alueen määrämiseksi 

toiminta-alueeksi on siten tullut voimaan. Kunta on ilmoittanut päätöksensä julkisella kuulutuksella.  

 

Kun kunnan päätös toiminta-alueesta nyt on vahvistettu (kartta liitteenä), kunta tulee vesihuoltolain 

mukaisesti määrittelemään alueella olevien kiinteistöjen liittymisvelvollisuuden keskitettyyn 

vesihuoltoverkkoon.  

 

2. Lapinkylän vesiosuuskunta – Lappböle vattenandelslag 

 

Lapvok on perustettu 12.1.2010 ja rekisteröity kaupparekisteriin 13.8.2010. Lapvokin sääntöjen 

mukaisesti ”osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja 

tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa sen jäsenille”. Noin 70 % alueen kiinteistöjen omistajista on 

liittynyt Lapvokiin. Liittymishalukkuus alueella oli kunnanhallituksen mukaan riittävän kattava, 

joten kunta päätti rakentaa alueelle siirtoputken Veikkolasta ja saneerata Lapinkylän 

pohjavesialueella sijaitsevan vedenottamon. Kirkkonummen kunta ja Uudenmaan ELY-keskus ovat 

avustaneet Lapvokia taloudellisesti tarkoituksena toteuttaa keskitetty vesihuolto tärkeällä 

pohjavesialueella sekä vähentää päästöja asutuksen lähellä olevaan Lapinkylänjärveen.    

Lapinkylän – Kauhalan alueen keskitetyn vesihuoltoverkon rakennusurakka käynnistyi 

Westerkullan haarasta helmikuussa 2013. Vesihuoltoverkko otettiin käyttöön keväällä 2014. 

Lapvokin jäsenmäärä on tällä hetkellä 125 ja liittymiä on yhteensä 108 (yhdellä jäsenellä voi olla 

useampi liittymä). Liitettyjä talouksia on siten yli 125. 

  

Kirkkonummen kunnan vaatimuksesta Lapvokin suunnittelema ja rakentama vesihuoltoverkosto on 

mitoitettu koko Lapinkylän – Kauhalan alueen osayleiskaavan suunniteltua asujaimistoa eli noin 

360 kiinteistöä varten. 

   

Lapvokin vesiosuuskunta on suunnitelman mukaisesti valmis liittämään kaikki uudet toiminta-

alueella rakennettavat kiinteistöt keskitettyyn vesihuoltoverkkoon, kuten myös toiminta-alueella jo 

olevat noin 40 kiinteistöä, jotka eivät vielä ole liittyneet Lapvokin keskitettyyn vesihuoltoon. 

  

3. Jäsenanomus, hakemus ja liittymisasiakirjat 

 

Jäsenanomus Lapvokin jäseneksi on liitteenä. Jäsenmaksu on 150 euroa. Ennen kuin kiinteistö 

voidaan liittää Lapvokin keskitettyyn vesihuoltoverkkoon, tulee asianmukaiset sopimukset ja 

suunnitelmat sekä piirrustukset tehdä.  

 

Oheisena on liittymishakemus, jonka pyydämme kaikkia Lapvokin uusia jäseniä täyttämään ja 

palauttamaan Lapvokille.  

 

Liittymishakemuksen saatuaan Lapvok toimittaa liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi. 

Liittymissopimukseen tulee liitettäväksi vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Ehdot ovat 
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helpoimmin noudettavissa joko Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen kotisivuilta www.vvy.fi tai 

Lapvokin kotisivuilta www.lapvok.fi. 

 

Lapvokin hallitus on päättänyt, että liittymismaksu uusille jäsenille on 10.000 euroa 1.7.2013 

jälkeen. Jäsenten liittymis- ja kulutusmaksut vuonna 2016 ovat liitteenä. Liittymisohjeet sekä 

uusille että vanhoille kiinteistöille löytyvät Lapvokin kotisivuilta (www.lapvok.fi) tai Lapvokin 

hallituksen jäseniltä.  

 

Toivotamme kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi.  

 

Ystävällisin terveisin  

 

LAPINKYLÄN VESIOSUUSKUNTA – LAPPBÖLE VATTENANDELSLAG  

 

 

Hallituksen puolesta 

  

Kaj-Erik Montén  

hallituksen puheenjohtaja 

 

Liitteet:  Lapvokin jäsenet 

 Lapvokin toiminta-alue (kartta) 

Uudet jäsenet (kiinteistö toiminta-alueella) 

 Jäsenanomus 

 Liittymishakemus 

 Lapvokin toiminta-alue (kartta) 

 Lapvokin infokirje maaliskuu 2016 
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