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Talousvesiverkoston vuototapauksissa vedenjakelun keskeytyksen vaikutusalueita
pyritään rajaamaan jatkossa tehokkaammin
Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos saneeraa ikääntynyttä verkostoa keskustaajaman alueella.
Talousvesiverkoston saneeraukset vuodelle 2019 keskitetään keskustaajaman alueen runkoverkoston
venttiilien vaihtoon. Laitilan keskustaajamassa vesihuollon verkostot ovat iäkkäimmästä päästä ja varsinkin
verkostojen toimilaitteet, kuten venttiilit eivät enää toimi toivotulla tavalla. Venttiilien vaihtotyöllä
vesihuoltolaitos lisää talousveden toimitusvarmuutta ja saa samalla tärkeää verkoston kuntotietoa, jota
hyödynnetään tulevien vuosien saneeraustöiden aikatauluttamisessa ja suunnittelussa. Venttiilejä
vaihdetaan verkoston 14 risteyskohdassa, joihin venttiilejä vaihdetaan ja lisätään yhteensä 36 kpl.

Vaihtotyön aikataulu ja tulevat vedentoimituskatkot
Vesihuoltolaitos on aloittanut venttiilienvaihtotyön ennakkoselvitykset alkuvuoden aikana.
Ennakkoselvityksissä vaihtokohdat on kaivettu esille tarvittavien materiaalien ja tarvikkeiden selvittämistä
varten. Kaivantoja on tehty ennakkoon 11 verkoston risteyskohdasta ja viimeiset 3 kohtaa sijaitsevat
katualueella osittain ajoväylillä, näiden kohtien ennakkoselvityksen kaivuutyöt aloitetaan vko 15 aikana.
Kaivuutyöt aiheuttavat liikennejärjestelyihin poikkeuksia.
Keskus- ja Vihtorinkadulla joudutaan sulkemaan liikenteeltä toinen ajokaista kokonaan pois käytöstä. Erik
Sorolaisentiellä liikenteelle tehdään ohjausjärjestelyitä.
Varsinainen venttiilinvaihtotyö tehdään torstaina 2.5.2019 klo 22.00 alkaen ja kestää perjantain 3.5.2019
aamuun n. klo 09.00 asti. Venttiilien vaihto pyritään tekemään valmiiksi yön aikana, mutta aamun
vesikatkoon on vesihuollon asiakkaiden syytä varautua varastoida aamupäivän aikana tarvitsemansa veden.
Perjantaina 3.5.2019 aamupäivällä vaihtotyön päätyttyä toimitettavassa talousvedessä saattaa esiintyä
värjäämiä ja ilmaa.

Vaihtotyön aikainen tiedottaminen
Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos tiedottaa venttiilien vaihtotyön etenemisestä sosiaalisen median
kanavissaan:
www.facebook.com/vesilaitos.laitila
(Sivu näkyy myös ilman kirjautumista)
www.instagram.com/vesilaitos/
www.twitter.com/Laitila_vesi
www.laitila.fi/palvelut/vesihuoltolaitos/
Vesihuoltolaitos toivoo puhelinyhteydenottojen välttämistä 2.5.2019 klo 22.00 – 3.5.2019 klo 09.00
välisenä aikana, jotta vaihtotyö saadaan toteutettua mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti.

Liitteet:
-Kartta kaivuukohdista
-Kartta arvioidusta talousveden keskeytysalueesta
-Kartat liikennejärjestelyistä Keskus- ja Vihtorinkadulla
sekä Erik Sorolaisentiellä (päivitetyt järjestelyt)

Laitilassa 17.4.2019
Markus Hautala
työpäällikkö LAITILAN KAUPUNKI, Vesihuoltolaitos
050 342 87 53
markus.hautala@laitila.fi
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SELITTEET:
Kevyenliikenteen reitti =
Ajoneuvoliikenteen reitti =
Työmaa-aitaus / -alue
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työalueet aidataan
kokonaisuudessaan työmaaaidoilla
Kevyenliikenteen ja
ajoneuvoliikenteen väylät
erotetaan työmaa-aitauksella
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Venttiilien vaihto 2019:
Tilapäiset liikennejärjestelyt

(c) Esitettävien kartta-aineistojen tekijänoikeudet kuuluvat tekijöille.
Luettelo julkaisussa käytettävien aineistojen tekijänoikeuksista on saatavilla.
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Kulku kiinteistöille pysäköintipaikkojen läpi,
pysäköintikielto 2 paikkaa

Työalueet aidataan
kokonaisuudessaan työmaaaidoilla. Työmaa-alue poistaa
toisen ajokaistan käytöstä

Väliaikainen suojatie
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