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ESPOO/KOTIMÄKI 
KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIJOHTOVERKKOON JA JÄTEVESIEN JOHTAMINEN 
 
INFORMAATIOTA KIINTEISTÖNOMISTAJILLE 
 

 
 
Kesälomat ovat useimmilta takanapäin ja tällä tiedotteella päivitämme omalta osaltamme 
vesihuoltoverkoston rakentamiseen liittyviä asioita. 
 
Sujutek Oy:n pakettiauto on monelle kotimäkeläiselle jo tuttu näky joko katselmuskäynnin takia 
omassa kiinteistössä, katselmuksen osuttua naapuriin tai auton liikkuessa eri puolella aluetta. 
 

http://www.sujutek.fi/
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Honkamajan kokouksen jälkeen saimme runsaasti katselmuskäyntikutsuja. Sovitut katselmukset 
on tehty elokuun aikana. Katselmusten perusteella teemme nyt tarjoukset ”avaimet käteen”- 
periaatteella. Kuten tiedätte, jokainen kiinteistö on erilainen ja saa oman räätälöidyn tarjouksensa. 
 
Ylipääsemättömiä esteitä ei ole tullut vastaan käytyämme läpi jo noin kolmisenkymmentä 
kiinteistöä, joskin haastaviakin kohteita joukosta löytyy. 
 
Olemme keskustelleet alueen suunnittelijoiden (Ramboll Finland Oy) kanssa varmistaaksemme, 
että meillä on riittävät tiedot tarjousten tekemistä varten. 
 
Olemme myös käyneet aikataulutukset läpi pääsuunnittelija Jonna Tuomirannan (GRK) kanssa 
ja hänen päivitetty karttansa on tämän tiedotteen etusivulla. Tilanne on hyvä, vihreällä korostetut 
päälinjat on jo koeponnistettu ja huuhdeltu, eli ovat periaatteessa valmiit. Näillä alueilla, kuten 
tiedätte, tehdään vielä asfaltointi- yms. viimeistelytöitä. Putkitukset ovat vielä kesken Uudenpellon 
alueella sekä Kotirinteessä. 
 
Honkamajan kokouksessa kokonaistilanne aikataulujen suhteen oli kovasti epäselvä, mutta nyt 
tiedämme tilanteen, joka antaa mahdollisuuden niin kiinteistönomistajille kuin meillekin edetä 
hankkeessa ripeästi. 
 
Jotta kaikki saisitte konkreettisen ja havainnollisen kuvan siitä, miten kiinteistökohtainen 
kokonaisuus eri rakennusvaiheineen toteutetaan, pyrimme sopimaan yhden alueella olevan 
kiinteistön kanssa, että voimme esitellä heille tehtäviä töitä ja asennuksia muille alueen 
kiinteistönomistajille. Kunhan asiasta on sovittu, tulemme kutsumaan paikalle kaikki kiinnostuneet 
tutustumaan projektin eri vaiheisiin. 
 
Nyt kun päälinjat ovat valmiit, olemme varanneet aikaa uusille katselmuskäynneille – 
luonnollisesti veloituksetta -  syys-lokakuun aikana. Varauskalenterin löydätte osoitteesta: 
www.sujutekpalvelut.fi (KÄYTTÄJÄTUNNUS: Espoo1, SALASANA: kotimäki).                           
Katselmuksista vastaa DI Matti Ojala, puh. 040 545 5040. 
 
Rakentavin terveisin, 
 

 
 

Petteri Niemi 
projektipäällikkö 
Sujutek Oy 
petteri.niemi@sujutek.fi 
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