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  TIEDOTE 
20.5.2020 

 

 
 
 
PALOKUJAN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN JA SADEVESIVIEMÄRIN RAKENTAMINEN SEKÄ 
VESIJOHDON SANEERAAMINEN 
 
 
Hanke ja aikataulu 
 
Ulvilan kaupungin tekninen toimiala aloittaa Palokujan kevyen liikenteen väylän rakentamishankkeen 
25.5.2020. Työ toteutetaan urakkamuotoisena ja pääurakoitsijana toimii Maanrakennus Oy Viitanen & 
Viitanen. Työn on tarkoitus olla valmis lokakuussa 2020.  Hankkeessa rakennetaan kevyen liikenteen 
väylän lisäksi uusi sadevesiviemäri Palokujalle sekä uusitaan kadun alla kulkeva vesijohto ja kadun 
asfalttipäällyste. Palokujan varteen rakennetaan myös uudet valaisinpylväät. 
 
 
Liikennejärjestelyt ja työnaikaiset haitat 
 
Rakennustyö aiheuttaa ajoittaista haittaa liikenteelle. Kiinteistöille ja niiltä pois suuntautuva 
ajoneuvoliikenne saatetaan ohjata kulkemaan tavanomaisesta poikkeavaa reittiä. Ajoneuvoliikenne 
yksittäiselle tontille saattaa työn aikana myös olla estynyt muutaman päivän ajan. Ajoittaista tärinä- ja 
meluhaittaa saattaa myös ilmetä. Pahoittelemme jo etukäteen aiheutuvia haittoja. 
 
Vesijohtotyöt aiheuttavat veden toimitukseen lyhyitä katkoja, joista pyritään ilmoittamaan etukäteen 
tekstiviestillä. Tekstiviestit eivät tavoita henkilöitä, joilla on yritysliittymä tai jos numero on ilmoitettu 
salaiseksi. Jos tällaiset henkilöt haluavat ilmoituksen vesikatkoista, pyydämme ilmoittamaan numeron 
Ulvilan vesilaitoksen käyttämään sovellukseen internet-sivujemme kautta (www.ulvila.fi/sms). 
 
Vesijohtotyöt saattavat lisäksi aiheuttaa vedenlaadun vaihtelua. Haitat ovat terveydelle vaarattomia ja 
veden juoksutus palauttaa tilanteen nopeasti normaaliksi. 
 
 
Tonttivesijohdot 
 
Vesijohdon rakentamisen yhteydessä uusitaan myös vesijohdon tonttijohtohaarat, jotka haaroittuvat 
Palokujan runkolinjasta. Vesijohto-osat tulevat vesilaitokselta ja ne laskutetaan kiinteistöiltä loppuvuonna 
2020. Vesijohtoputki uusitaan tontin rajalle saakka ja liitetään rajalla vanhaan olemassa olevaan 
tonttivesijohtoon. Kiinteistöjen talosulkuventtiileitä ei erikseen uusita. Kiinteistön talosulkuventtiilin 
vaihtotyöstä voi kuitenkin kysyä tarjousta työtä tekevältä urakoitsijalta. Yhteystiedot on esitetty tiedotteen 
lopussa. 
 
 
 Muutostöiden kustannusten jako 
 

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaan kiinteistön liittymien uusimisen 
kustannusosuudet jakautuvat seuraavasti: 
 

Osan ikä 
[vuosia] 

Vesilaitoksen kustannusosuus 
[%] 

Liittyjän kustannusosuus 
[%] 

0-5 100 0 
5-15 70 30 
15-30 40 60 
yli 30 0 100 
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Tonttihulevesiviemärit 
 
Sadevesiviemärin rakentamisen yhteydessä Palokujan varren kiinteistöille tuodaan tontin rajalle 
sadeveden tonttihaara tonttihulevesiviemäreitä varten. Mahdollisten tonttihulevesiviemäreiden 
rakentamiset kuuluvat kiinteistöille. Tonttihulevesiviemäreiden rakentamisen jälkeen liittymispaikat ovat 
runkolinjoissa ja rakentamisen jälkeen uusitaan liittymissopimukset tarvittavin osin. 
 
 
Tiedotus 
 
Ulvilan kaupunki on perustanut hankkeelle omat internet-sivunsa, missä kerrotaan perustiedot 
hankkeesta, ja jossa tehdään jatkossa hankkeeseen liittyvät tiedottamiset. Internet-sivun osoite on: 
www.ulvila.fi/Palokujan_rakentaminen 
 
Jos hanke herättää jatkossa kysymyksiä, pyydämme ensiksi tutustumaan tällä internet-sivulla annettuun 
tietoon. Jos sieltä ei löydy vastausta, niin voitte tiedustella asiaa ilmoitetuilta yhteyshenkilöiltä. 
 
 
Lisätietoja  
 
Hankkeeseen osallistuvien Ulvilan kaupungin edustajien yhteystiedot: 
 
 
Eetu Elohaka   Petri Haanpää (vain vesihuoltoon liittyvät asiat) 
suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri työnjohtaja 
0400 – 134 683   0400 – 134 882 
eetu.elohaka@ulvila.fi   petri.haanpaa@ulvila.fi 
 
 
Urakoitsijan yhteystiedot: 
 
Pertti Viitanen 
Maanrakennus Oy Viitanen & Viitanen 
0500 – 228 201 
 
 
 
Terveisin 

 
 
 

    
Eetu Elohaka 
Ulvilan kaupunki 
Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri 


