Kymen

Vesi Oy:n liittymisohje

n.2 viikkoa

Liittymishakemus
Kymen Vedelle
sähköisesti tai paperilla

Suunnitteluinsinööri
Kymen Vesi

Liitoslausunto
+ liitoskartta
Kymen Vedeltä

Liittymissopimuksen
tekeminen ja allekirjoitus
Kymen Veden kanssa*

Työtilaus puhelimitse
tonttijohdon ja
vesimittarin
asennukselle

Asiakkaan tehtävä
1 kpl liitteeksi
2 kpl liitteeksi

Rakennuslupa

Putkimestari
Kymen Vesi

LVI-Suunnitelma

Tehtävä ennen tonttijohdon kaivannon täyttöä

Tonttijohdon
putkikaivannon täyttö

Tonttijohdon
kartoitus

Kartoittaja
Kymen Vesi

* Liittymismaksu lähetetään kun sopimus on allekirjoitettu

Tonttijohdon
kartoitusilmoitus

Tonttijohdon ja
vesimittarin asennus

Liittymisohje

LIITTYMISOHJE KYMEN VEDEN VERKOSTOON
1 LIITOSLAUSUNTO ELI LIITTÄMISKOHTAILMOITUS
Kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoverkostoon haetaan liitoslausuntoa. Lausunnossa selvitetään mm. liittymiskohdat
vesi-, hulevesi- ja viemärijohtoihin, viemärien korkeudet, padotuskorkeudet ja vesijohtoverkon painetiedot.
Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.kymenvesi.fi/asiakkuus tai Malminginkatu 16, Kotka
Lausunto annetaan noin kahden viikon kuluessa hakemuksen jättöpäivästä lukien. Poikkeuksena heinä- elokuu, jolloin
liitoslausunnon saaminen voi kestää neljä viikkoa.
Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri liitoslausunnot(a)kymenvesi.fi tai 040 097 3825

Lausunto liitetään rakennuslupa-asiakirjan liitteeksi (1 kpl) sekä LVI-suunnitelmien liitteeksi (2 kpl).
2 LVI-SUUNNITELMA (Jos kiinteistön puolella tehdään muutoksia)
LVI-suunnittelija laatii liitoslausunnon tietojen pohjalta suunnitelmat, joiden tulee noudattaa Suomen
rakentamismääräyskokoelman koskevia määräyksiä. LVI-suunnittelijalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus
rakennushankkeen vaativuuden mukaan (MRL § 120e).
LVI -suunnitelmat toimitetaan rakennusvalvontaan LVI-tarkastusinsinöörille hyvissä ajoin ennen työn
alkamista:
Kouvolan rakennusvalvontatoimisto, PL32, 45701 KUUSANKOSKI
Jos ei tehdä muutoksia rakennuksen sisällä, toimenpide ei yleensä edellytä rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. Asia
kannattaa varmistaa rakennusvalvonnasta. Vaikka lupaa ei vaadita, on liitoslausunto ja KVV-asemapiirros toimitettava
rakennusvalvontaan kahtena kappaleena.
Suunnitelmiin kuuluvat asiapaperit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liitoslausunto + liitoslausunnon liitekartta (2 kpl molempia)
KVV-asemapiirroksia 2 kpl (1:200 tai 1:500), josta selviää vesi- ja viemärijohdot asennusja liittymiskorkeuksineen sekä selvitys käytettävistä materiaaleista.
Vesipisteluettelo 2 kpl. Suunnittelija täyttää.
LVI-suunnitelman pohjapiirroksia 2 sarjaa (1:50).
Linjapiirros (1:50) täydentämään pohjapiirroksia.
Mitoituslaskelmat tarvittaessa.

3 LIITTYMISSOPIMUS
Liittymissopimuksen tekemiseksi Kymen Vesi Oy:n kanssa voi ottaa yhteyttä, kun liitoslausunto on vastaanotettu:
puhelimitse ma-pe klo 9-15 puh. 040 6883 803 tai sähköpostitse info(a)kymenvesi.fi
Sopimuksen allekirjoittaminen hoidetaan kirjeitse ja liittymismaksulaskun saa sopimuksen palauttamisen jälkeen
Liittymissopimus tulee olla allekirjoitettu ennen liitostyön tekemistä
4 TONTTIJOHDON JA VESIMITTARIN ASENNUS
Kun liittymissopimus Kymen Vesi Oy:n kanssa on tehty, voi liittyjä tehdä työtilauksen tonttijohdon ja vesimittarin
asennuksesta sekä viemäriliitoksesta Kymen Vesi Oy:n putkimestarilta.
Putkimestari Jaana Pulkkinen

040 670 3648

5 TONTTIJOHDON KARTOITUS
Ennen putkikaivannon peittämistä on tehtävä ilmoitus tonttijohdon (maksutonta) kartoitusta varten:
Kartoittaja Timo Kurittu 0400562584
Keneltä kysyn lisätietoja?
LVI-suunnitelmat, asennukset, LVI-laitteet:
LVI-tarkastusinsinööri Otso Tolvanen, p. 020 615 8354
Liitoslausunto
liitoslausunnot(a)kymenvesi.fi tai p. 040 097 3825
Liittymissopimus
Asiakaspalvelu Kymen Vesi Oy, p. 040 688 3803
Tonttijohdot, vesimittarin asennus, viemäriliitokset:
putkimestari: Jaana Pulkkinen p. 040 670 3648
Kymen Vesi Oy

Malminginkatu 1 6
48600 Kotka

Puhelin (05) 2341

www.kymenvesi.fi
etunimi.sukunimi@kymenvesi.fi

Y-tunnus 2081160-1
Kotipaikka Kotka

