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7 ç Kiinteistö liitetään laitoksen
jaltai hulevesiviemäriin sen
min sanotaan.

vesilohtoon ialta¡ jätevesiviemäriin
mukaan kuin sopimuksessa tarkem-

3 S Kiinteistöllä, jota voimassaoleva liittymissopimus koskee, tulee ol-
la voimassa invös kävttösooimus. liitWiän ia laitoksen välinen
käyttösopimuítehdäãn sdmanaikaise-sti ja' samalla asiakirlalla
kuin liittymissopimus.

4 S Laitos voi tehdä käyttösopimuken myös kiinteistön haltijan kans-
sa. ios liittviä antaã siihen kiriallisen suostumuksensa ia ios laitok-
seilá e¡ ole'fiitwiältä erääntvnêitä maksuia koskevia saátav¡a. Lisäk-
si kiinteistöä kóikevan liittymismalaun tûlee olla maksettu.

Silloin kun muuta myöhemmin tehÇä käyttösopimusta ei ole voi-
massa, sovelletaan liittyjän ia laitoksen välistä käyttösopimusta.

5 5 Asiakas vastaa vesihuoltolaitokselle edellä 2 $:ssä tarkoitettuien
maksujen suorittamisesta.

Liittyiä vastaa kiinteistön liittymis-, mittari-, perus- ja käyttömak-
sustã: Silloin kun laitos on tèhn¡ käyttösopimuksen kiinteistön
haltiian kanssa, vastuu maksuistâ lakáantuu niin, ellei toisin erik-
seen sovita. että liitwiä vastaa laitokselle kiinteistön liittvmismak-
susta ia laitóksen karísia kävttösooimulaen tehnvt kiinte¡itön halti-
ia kävtttl-, mittari- ia perusínakstista. Liittyjä vaslaa myös mahdol-
lisesta lisäliittymisriraksusta laitoksen taksan tai hi nnaston mukai-
sesti.

6 S Silloin kun asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus tai keskeyttää
palvelun toimittaminen, asiakkaan tulee ilmoittaa tästä laitokselle
k¡riallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua sopimuksen
päättymisajankohtaa tai keskeytyksen ajankohtaa.

Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot

Yleistä

1 5 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa,
kiinteistön haltijaa tai muuta osápuolta, joka on vesihuoltolaitok-
sen (älj. laitos) sopijapuoli.

Liittyiällä tarkoitetaan tässä sopimulsessa asiakasta, ioka on laitok-
seeñ'l¡itettävän tai liitetyn kiinteistön omlstaia tai omistaian vertai-
nen haltija. Liittyiällä tárkoitetaan myös luóvutuksensaájaa, jolle
sopimus on siirretÇ kiinteistön omistajan tai omistaian verta¡sen
haltijan vaihtuessa.

Kiinteistön haltiialla tai muulla osapuolella (äli. kiinteistön haltija)
tarkoitetaan asiâkasta, ioka hallitsee laitoksen verkostoon liitettyä
kiinteistöä tai rakennústa liitWiän kanssa tekemänsä maan- tai
huoneenvuokrasopimuksen taí inuun sopimuksen perusteella, esi-
merkiksi liittyiän teollisuus- tai asu¡nkiinteistön päävuokralaisena.

Sopiiapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen sopi-
músêtitoia, laitoksen kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä
toimituséhtoja ja laitolsen takaa tai hinnastoa sekä erillisteñ mak-
sujen osalta palvelumaksuhinnastoa.

Laitos laskuttaa liittyjää tekemistään hankinnoista, asennukista ia
töistä laitoksen taksãn tai hinnaston mukaisesti.

Liittyiä sitoutuu tonttiiohtoien rakentamisessa la tonttivesijohdon
maánrakennustöissä, hankinnassa ja asennuksessa noudattamaan
laitoksen antamia ohjeita.

Muulla alueella kuin liittyiän tontin/kiinteistön alueella tarkoite-
taan tässä sopimuksessa (átualueita, liikennealueita, toreja, tiealu-
eita, puistola ja muita liittyjälle kuulumattomia alueita.

1'la 5 LiitWiä ilmoittaa kiriallisesti laitokselle kiinteistön luovutukesta.
LiitÚíä sitoutuu sisällvttämään luovutuskiriaan ehdon, ionka noial-
la liítiyiän sopimus síirretään luovutukserísaalalle ja lôirka nojalla
luovutúksensâaia sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoia.

Luovutuksensaaia tulee sopiiapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt
sopimuksen siirion tai tehh¡ uuden liittymis- la käyttösopimuk-
señ luovutuksensaaian kanssã. Laitos ilmoittaa luovutukensaaialle
siirron hwäkymise3tä tai ilmoituksen silasta laitos tekee uuden liit-
tym¡s- ií k¿¡ytiösopimuksen luovutul<señsaajan kanssa.

Siirron hwäkvminen tai uuden liittvmis- ia kävttösopimuken te-
keminen' ilmaá liittymismaksua eaef¡taa, ettá liittyrñismaku on
makettu ia muut sopimul<sen ehdot täytetty tai uusi liittylä on ot-
tanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisest¡ vastattavakseen.
Muussa tapaukessa luovutulaensaaia katsotaan uudeksi liittyiäksi,
lonka kanssa tehdään uusi liittymis- la käyttösopimus ia iolta veloi-
tetaan liittymismaksu.

Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan tässä kohdassa toimenpidet-
tä, ionka seuraukena kiinteistön omistaia tai omistalan vertainen
haltija vaihtuu.

'l1b 5 Kun kiinteistö luovutetaan, tämä sopimus ja siihen perustuva liitty-
mismaksu siirretään luovutuksensaajalle.

Kun liittvmän avaaminen ia sitä koskevan liitWmismakun maksa-
minen óvat molemmat taþahtuneet 1.4.2004 tai sen lälkeen, liit-
tymismaksu on palautuskelpoinen. Liittymismaksu palautetaan,
Kun laitoksen palVeluien käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi raken-
nusten poistuêssa käytöstä ia liittymis- ja käyttösopimus irtisano-
taan. Liíttvmismaksu-oalautetaan sen suuruÌsena kuin se on mak-
settu eikísille lasketd ¡ndeks¡korotuksia tai korkoia. Palautuksen
vhtevdessä asiakkaalta veloitetaan erikeen liitWmän purkamisesta
áiheútuvat mahdollisesti arvonlisäveron alaisei palvelut.

LiittvmissoD¡muksen irtisanomiseen sovelletaan vesihuoltolaitok-
sen'yleisiä foimitusehtoia ja vesihuoltolain säännöksiä verkostoon
liittämistä koskevan sopimuksen irtisanomisesta.

Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat ehdot

12 5 Laitos toimittaa asiakkaalle talousvettä jaltai vastaanottaa asiak-
kaan asumaiätevettä tai laadultaan vastaav¡a muita käytöstä pois-
tettuia vesiä'ia/tai hule- ja perustusten kuivatusvesiä tätä sopimus-
ta la'laitokeh voimassa' ofevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja
noudattaen.

13 5 lollei toisin sovita, asiakas toimittaa laskutusta varten vesim¡ttar¡n
lukematiedot laitoksen kirlallisesta p)4ynnöstä suurkuluttaiien osal-
ta 12 kertaa ja muiden osalta kerran vuodessa.

14 5 los asiakas vaihtuu, sopimuksen tehnyt asiakas on vastuussa laitok-
ielle kiinteistön vedeñkulutuksesta lã viemärivesien iohtamisesta
aiheutuvista maksuista vesim¡ttarin lukemiseen saakka, joka on
suoritettava viimeistään kahden viikon kuluessa vaihtumis-tai eroa-
misilmoituksen saapumisesta lukien. Muilta osin noudatetaan
mitä eräänÇneen sa'atavan perinnästä on säädetty.

15 5 Kun laitos tekee kiinteistön haltijan kanssa käyttösopimuksen, sitä
noudatetaan laitolaen la liittyiän välisen käyttösopimuken sijasta
niin kauan kuin se on voimássa. Kun kiinteistön haltiian la laitok-
sen välisen käyttösopimuken voimassaolo päättly, noudatetaan
liittyjän.ja.laitólsen välistä sopimusta ilman eri toimenpiteitä päät-
tymrsparvasta alKaen.

Saatuaan kiinteistön haltiialta ilmoituksen käyttösopimuken irtisa-
nomisesta laitos ilmoittaa tästä liitwiälle. Samalla la¡tos muistuttaa
liittyiää siitä, että kiinteistön haltiiáñ käyttösopimuken päätyttyä
nouilatetaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösop¡musta.

16 5 Asiakas on saanut sopimusta tehtäessä yhden kappaleen voimassa-
olevia vesihuollon 'yleisiä toimitusehtoia sekä laitoksen tak-
san/hinnaston/maksúja koskevan asiakirjan.

17 S Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirioit-
taneet.

18 5 Tätä sopimusta on tehty kaki samasanaista kappaletta, yksi kum-
mallekiñ sopijapuolelle.

Tonttivesiiohdon liittämiskohta, tontt¡v¡emäreiden liittâmiskohdat
ia korkeudet. vesiiohdon painetaso liittämiskohdassa sekä kiinteis-
iölle määr¡tellvt iáte- ia hi¡levesiviemäreiden padotuskorkeudet il-
menevät vesiióhilon iã viemäreiden liitoslausünnosta. Mikäli sopi-
mulcesta ia s-en liitteistä ei muuta ilmene, tontt¡iohtoien liittämis-
kohta on tonttilohtojen ja laitoksen runkojohtojen liitoskohdassa.
Tonttijohtojen'sijainti várusteineen esitetään kw-suunnitelman
asemapiirroksessa.

I 5 Ennen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (kw-laitteistoien)
asentam¡sta on niitä koskevat suunnitelmat esitettävä rakennusval-
vontatoimiston tarkastettavaksi.

9 5 Mahdollisesta rakentamisaikaisesta veden toimittamisesta ja
viemäriveden iohtamisesta sekä näiden laskutuksesta sovitaan
erikseen.

10 S Tonttivesiiohdon ia tonttiviemärin rakentamisen ja maanrakennus-
wöt suorittaa kuitannuksellaan liíttyiä. Muulla álueella kuin liittv-
ián tontin/kiinteistön alueella maañiakennustöistä huolehtii kúi-
tenkin laitos, ellei toisin erilaeen sovita, la laskuttaa liittyiää laitok-
sen takan tai hinnaston mukaisesti.

Tonttivesiiohdon hankkii ia asentaa liittylän kustannuksella liittyjä
tai laitos.'Jos liittyiä suorittaa tonttivesiiohdon hankinnan ia asen-
tam¡sen, láitos mãärää ja hyväkyy tontiivesiiohdon aineeri, koon
ja siloituken. Liitostyön tekee aina laitos.

Tonttivesiiohdon ia tonttiviemärin kunnossapidosta ja uudelleen
rakentamísesta mãanrakennustöineen huolehtii kustannuksellaan
liittyjä tontin/kiinteistön alueella. Muulla alueella kuin liittyjän .ton-
tin/kiinteistön alueella olevan tonttivesiiohdon ¡a tontt¡v¡emär¡n
osuuden kunnossapidosta ia uudelleen rakentamisesta maanra-
kennustöineen huoìehtii laitos ja laskuttaa tästä liittyjää.


