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TIEDOTE
InfraLiner Oy saneeraa runkovesijohtoja Ylöjärven Vesi Oy:n toimeksiannosta
Soppeenmäen alueelle. Saneerattava alue on esitetty karttaliitteessä.
Työt aloitetaan toukokuussa. Urakka valmistuu syksyn 2019 aikana. Saneeraustyö
toteutetaan sujuttamalla uusi muoviputki vanhan rautaputken sisään. Samalla asennetaan
uudet tonttisulkuventtiilit runkolinjan liitoskohtaan.
Työn aikana vedenjakelu kiinteistöille joudutaan ajoittain keskeyttämään. Vedenjakelun
katkosten kestot vaihtelevat ja voivat pahimmillaan kestää työpäivän ajan. Ennalta
tiedossa olevista keskeytyksistä tiedotetaan alueen asukkaita. Vesikatkon ajaksi on hyvä
varata talousvettä astioihin.
Saneeraustyö aihettaa poikkeuksia liikennejärjetelyihin. Joitakin kadunosia voidaan joutua
sulkemaan tilapäisesti liikenteeltä, myös kaivannot aiheuttavat haittaa liikenteelle.
Kiinteistöille liikennöinti pyritään järjestästämään koko saneeraustyön ajan lyhyitä
katkoksia lukuunottamatta.
Runkovesijohdon saneerauksen yhteydessä kiinteistönomistajille tarjotaan mahdollisuus
tilata tonttijohtojen saneeraus. Omakotitalojen tonttijohtojen saneeraushinnasto on tämän
tiedotteen liitteenä. Kerros- ja rivitalojen tonttijohtojen saneerauksesta teemme erillisen
tarjouksen kohteeseen tutustumisen jälkeen.
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TARJOUS TONTTIJOHTOJEN SANEERAUKSESTA
Hinnat sisältävät alv 24%
Tonttivesijohdon saneeraus sujuttamalla: 985,00€
Työ sisältää vanhan putken mekaanisen puhdistuksen sekä uuden muovisen vesijohdon
asentamisen vanhan putken sisään. Liitostyöt vesimittarilla sekä uudet vesimittariventtiilit
telineineen. Tapauskohtaisesti työ saattaa vaatia lattian auki piikkaamisen. Piikkaustyö
suoritetaan tuntityönä (asentaja EUR/tunti) oheisen hinnaston mukaan. Kiinteistön
omistaja vastaa pintojen korjauksesta piikkaustyön jälkeen.
HUOMIOITAVAA
Vanhan putken huonosta kunnosta, painumista tai mahdollisista kulmakappaleista johtuen
saneeraaminen sujuttamalla ei aina onnistu. Vanhan putken mekaaninen puhdistus
saattaa vaurioittaa putkea. Mikäli saneeraustyötä ei voida toteuttaa sujuttamalla, pitää
tonttivesijohto saneerata aukikaivamalla. Kaivuutyöstä aiheutuneet kustannukset
veloitetaan oheisen hinnaston mukaan. Kiinteistönomistajalla on mahdollisuus käyttää
työssä myös omaa urakoitsijaa.
Tonttiviemärin saneeraus sujuttamalla:
685,00€
Sisältää 110mm muoviputken asennuksen sujuttamalla vanhan betoniputken sisään. Max.
10m, sekä vanhan ja uuden putken välitilan muurauksen liitoskaivoissa. (sis. Työn ja
materiaalin). Ylimenevä osuus
50,00€/m
Viemärin tarkastuskaivon saneeraus
540,00€
muoviseksi tarkastusputkeksi 110/200mm (sis. työ ja materiaali)
Tonttiviemärin pesu ja kuvaus

185,00€

Asentaja EUR/työtunti

59,00€

Kaivinkone EUR/työtunti

85,00€

Kuorma-auto EUR/työtunti

83,00€

Kalliomurske KAM 0-16 EUR/tn

16,00€
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