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OHJEET KIINTEISTÖN LIITTÄMISEKSI VESIOSUUSKUNNAN VERKOSTOON
Ohjeet ovat yhtenäiset kaikille liittyjille ja ne on luettavissa myös osuuskunnan
verkkosivulta www.nummimaenvesiosuuskunta.fi
Käytännön toimenpiteiden sopimiseksi ota yhteyttä osuuskunnan sähköpostiosoitteella:
nummmimaenvesiosuuskunta@gmail.com tai ota suoraan yhteyttä osuuskunnan
puheenjohtajaan.
1.Liittyjä voi halutessaan liittyä osuuskunnan jäseneksi. Tämä ei kuitenkaan ole
pakollista palvelujen saamiseksi, mutta on suotavaa. Vain jäsenenä on esim mahdollisuus
vaikuttaa maksujen suuruuksiin. Jäsenyyden saamiseksi tulee allekirjoittaa sitoumus
(lomake on saatavilla osuuskunnan nettisivulla). Toimita sitoumus osuuskunnan
puheenjohtajalle sekä maksa osuusmaksu (85 euroa) osuuskunnan tilille Nordea Pankki
Suomi Oyj FI18 1491 3000 1174 22. Osuuskunnan hallitus päättää jäseneksi ottamisesta.
Jäsenyyden alkaessa osakkaalle toimitetaan pyydettäessä kopio osuuskunnan
säännöistä. (Säännöt löytyvät myös nettisivulta)
2. Liittyjällä tulee olla liittymissopimus tehtynä osuuskunnan kanssa.
Liittymissopimuksen tekemiseksi ota yhteyttä osuuskunnan puheenjohtajaan.
Liittyjälle toimitetaan liittymissopimuksen hyväksymisen yhteydessä osuuskunnan hinnasto
sekä vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Liittymismaksu on tällä hetkellä 13.500
euroa, ja se on maksettava kerralla ennen kuin liittymissopimus astuu voimaan.
3. Kiinteistön omistaja teettää LVI-suunnitelmat omalla kustannuksellaan.
Suunnitelmia tekevät mm. seuraavat suunnittelijat (muitakin auktorisoituja suunnittelijoita
voi toki käyttää):
-LVI-suunnittelu Vesa Kolehmainen p. 040 547 1581,
e-mail. vesa.kolehmainen@luukku.com
-Kari Pentinmäki p. 050 300 7520
-Ekotek LVI Suunnittelu Oy / Juhani Huttunen (Hyvinkää) p. 020 728 8393,
e-mail: ekotek@ekotek.fi
Suunnitelmien teettämistä varten tarvitaan kiinteistön asemapiirustus sekä ns.
liittymiskohtapiirustus.
Osuuskunta toimittaa pyydettäessä liittymiskohtapiirustuksen, josta selviää verkoston
korko tontin kohdalla.
4. Suunnitelmat tulee hyväksyttää osuuskunnan KVV- tarkastajalla, Jarno Laakso,
p. 040 317 2317 e-mail: jarno.laakso@nurmijarvi.fi .
Uudisrakennusten osalta suunnitelmat hyväksyy kunnan rakennusvalvonta.
Tarkastaja veloittaa piirustusten tarkastuksesta Nurmijärven kunnan taksojen mukaisen
maksun
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5. KVV-tarkastaja antaa luvan kiinteistön liittymisestä verkostoon.
Tällöin tulee olla liittymismaksu ja erääntyneet perusmaksut maksettuna osuuskunnan
hinnaston mukaisesti osuuskunnan tilille:
Nordea Pankki Suomi Oyj FI 18 1491 3000 1174 22
Hinnasto on luettavissa osuuskunnan verkkosivulla.
6. Liittyjän kanssa tehdään käyttösopimus. Kiinteistön tulee liittyä verkostoon
sekä puhtaan veden että viemärin osalta
Sopimuksen tekemiseksi ota yhteys puheenjohtajaan.
7. Osuuskunta toimittaa kiinteistönomistajalle vesimittarin, joka on vesiosuuskunnan
omaisuutta.
8. Putkilinjan rakentamisen runkoverkosta sekä liittämistyön teettää
kiinteistönomistaja kustannuksellaan. Liittämistyöt kiinteistöllä valvoo ja hyväksyy
osuuskunnan puolesta KVV-tarkastaja. Liittymiskohta tarkastetaan ennen kaivannon
peittämistä.
Uudisrakennusten osalta tarkastuksen tekee kunnan rakennusvalvonta muun
rakennusvalvonnan yhteydessä.
Putkiliikkeitä sekä lisäksi tarvittava maankaivuu-/ louhintaurakoitsija löytyvät esimerkiksi
puhelinluettelon omaosasta.
9. Vesimittarin lukema tarkistetaan osuuskunnan edustajan toimesta (esim. Sakari
Ruusuvirta p. 0500 819644) ennen käyttöönottoa.
10. Veden / viemärin käyttö osuuskunnan verkostosta kiinteistöllä voi alkaa!
Mikäli teillä on muuta kysyttävää liittymiseen liittyen pyydämme ottamaan yhteyttä joko
osuuskunnan sähköpostiosoitteen, nummimaenvesiosuuskunta@gmail.com kautta tai ottamalla
yhteyttä suoraan puheenjohtajaan;

Osuuskunnan puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Päivi Kopra.
Hänet tavoittaa:
- puhelimitse numerosta 040-547 0248
- sähköpostilla: paivi.kopra@gmail.com

