
Hankkeen taustaa

-Ylöjärven kaupunki vahvisti alueelle viemäröinnin laajentumisalueen valtuuston kokouksessa
marraskuussa 2019

-Yllämainitun jälkeen Ylöjärven Vesi päivitti alueelle suunnitelmat viemärin rakentamiseksi kyseiselle
toiminta-alueelle. Suunnittelijana Sweco Ympäristö Oy

-Maanomistajilta haettu luvat johtojen sijoittamiseksi yksityisten omistamille kiinteistöille. Osa
luvista kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kautta

-Urakoitsijaksi valittu kilpailutuksen perusteella Infra Kiri Oy

Timo Kiri, timo.kiri@kiri-oy.fi, 050 517 7318
Pekka Muotiala, pekka.muotiala@kiri-oy.fi, 040 611 7177

-Ylöjärven Vesi Oy:n yhteyshenkilöt

Rakennuttaja Tero Uusinoka, tero.uusinoka@ylojarvi.fi, 041 730 4843
Toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä, jouni.vahakytta@ylojarvi.fi, 050 390 4785



Verkoston rakentaminen ja siihen liittyminen

-Ensi vaiheessa Infra Kiri Oy rakentaa alueelle viemäröinnin runkoverkoston.

-Sen jälkeen, kun runkoverkosto on vastaanotettu, siihen voi liittyä. Arvioitu
aikataulu loppukesä 2021.

-Viemäröinnin toiminta-alueella lähtökohtaisesti viemäriin on liityttävä. Jos ei
halua liittyä, liittymisestä tulee hakea vapautusta kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselta, Ylöjärvellä yhteyshenkilönä on vs.
ympäristösuunnittelija Eevi Kocis, eevi.kocis@ylojarvi.fi, 044 481 1402.
Vapautuksen myöntämisen perusteet on lueteltu vesihuoltolain 10 ja 11 §:ssä.
Päätöksentekoelin ympäristölautakunta.



Liittymismaksu

-Alueelta perittävillä liittymismaksuilla on tarkoitus kattaa infran rakentamisesta alueelle
aiheutuvat kustannukset. HUOM! Liittymismaksu on siis laskettu siten, että kaikki toiminta-
alueen kiinteistöt liittyvät viemäriin. Sikäli ei siis ole liittymismaksun osalta merkitystä,
missä vaiheessa liittyy. Liittymismaksuista on Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksen päätös
marraskuulta 2020.

-Koska alueella on paljon paineviemäriliittyjiä, paineviemäriliittyjille on määritetty
alennus liittymismaksusta.

-Liittymismaksu on kiinteä liittyvän rakennuksen kokoluokassa 100-200 kem2

-kokoluokassa 50-100 kem2 ja 200-300 kem2 liittymismaksu laskee ja nousee 2000 euroa.
Alle 50 kem2 ja yli 300 kem2 asumiskäytön liittyjillä maksut kiinteät

-Mikäli kiinteistöllä on rakennuskantaa, jotka eivät ole, eivätkä tule vesihuollon piiriin,
niitä ei lähtökohtaisesti lasketa liittymismaksua määräävään kerrosalaan, nämä ratkaistaan
tapauskohtaisesti.



Liittymismaksu

Alle 50 kem2 12 300 € (sis. alv)

50 – 100 kem 2 12 300 € - 14 300 € (sis. alv) nousu 40 €/kem2

100 – 200 kem2 14 300 € (sis. alv)

200 – 300 kem2 14 300 € - 16 300 € (sis. alv) nousu 20 €/kem2

Yli 300 kem2 16 300 € (sis. alv)

Mikäli liittymiseen tarvitaan kiinteistökohtainen pumppaamo, em. summaa alennetaan 3
000 €



JOUNI VÄHÄKYTTÄ
toimitusjohtaja

050 390 4785 • jouni.vahakytta@ylojarvi.fi

Kiitokset joustavuudesta tällaisena poikkeusaikana. Jos tautitilanne helpottaa ja tarvetta koetaan olevan, vastaava tilaisuus
voidaan pitää esimerkiksi Vahannan koululla keväällä 2021.

Hyvää joulua ja tervettä tulevaa vuotta!


