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Omakotiasukkaan vastuut

Tonttijohdot
Omakotitaloon muutettaessa useimmat liittyvät myös vesihuollon asiakkaiksi.

Vesihuoltoverkostoomme liityt tonttijohdoilla.


Tonttivesijohto on HSY:n runkovesijohdon liittymiskohdan
ja kiinteistön vesimittarin välinen johto, joka asennetaan
talousveden johtamista varten.



Tonttiviemäri on HSY:n runkoviemärin liittämiskohdan
ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri.



Tonttihulevesiviemäri on HSY:n runkoviemärin
liittämiskohdan ja kiinteistön hulevesilaitteiston välinen
viemäri, joka asennetaan huleveden ja perustusten
kuivatusveden johtamiseksi.

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla talokohtainen vesijohdon sulkuventtiili talon ulkopuolella,
liitoskohdan välittömässä läheisyydessä. HSY:n tulee päästä käyttämään sulkuventtiiliä
esteettömästi ja sen on oltava käyttökunnossa kaikkina vuodenaikoina.
Kiinteistön tonttiviemärin tarkastuskaivoja käytetään viemäreiden tarkastus-, huolto- ja
kokoojakaivoina. Myös viemärikaivon sijaintiin ja käytettävyyteen tulee kiinnittää huomiota.
Se on ainoa paikka, josta esim. tonttiviemärin tukos voidaan avata.

Tonttijohdot ovat kiinteistön omistajan vastuulla.
Kiinteistön omistajalla tulee olla tieto niiden sijainnista
ja hän vastaa niiden mahdollisista korjauskustannuksista.

Tonttijohtojen sijainnin tontilla voit tarkistaa kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmista.
Tonttijohdot on yleensä merkitty myös kaupungin johtokartalle. Tämän tiedon voit
varmistaa ko. kaupungin johtotietopalvelusta tai mittausosastolta.
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HSY:n runkoviemäri

Kiint eist ön vesijohdon sulkuvent t iili

Vast uuraja on liit oskohta HSY:n verkkoon

HSY:n runkovesijohto

Jos kiinteist ö on liittynyt hulevesiverkkoon,
vast uuperiaate on sama kuin viemäriliit tymässä.

HSY:n vastuu alkaa runkoviemäristä tai -kaivosta, johon kiinteistö liittyy omalla
viemäriputkellaan. Sama vastuu koskee vesijohtoliittymää, jossa kiinteistön omistus
alkaa liitoskohdasta, joka on runkovesijohdossa kadulla.
HSY omistaa vesimittarin ja ainoastaan HSY:n asentajilla on oikeus
vaihtaa/korjata/poistaa vesimittari.
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