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SOPIMUSEIIDOT
Yleistä
I S Asiakkaalla tarkoiteta-an tässä sopimuksessa kiinteistön t]omisrajaa,. kiinteistön hattijaa ta, muuta åsaJrlåli;, ;Jijä vesihuotto_laitoksen (jäljempänä laitos) sopUaouoti.

Liitiyjä/lä tarkoitetaan tässä sopimuksessa asiakasta, ioka on laitok_seen tijtetävän tai tiitetyn kiinteistön 
";Lt.J" ä;;istaian vertainenhattija. Liittyjäilä rarkoitetaan rnV.i, rråuriri,=l"iä1"", joile sopimus

;;',;J',:""jjl 
kiinteistön omistajan tui 

";;;i;;";;erta,sen hartijan

Kiinteistön halti.ialla tar muulla.osapuolella 0äljempänä kiinteistönhaltija) tarkoitetaan asiakasta, lot<a nallitsåe"iäiioksen verkostoonriitettvä kiinteistöä tai rakennusia'riittvian r<an!ra'iä,nan.a maan- taihuoneenvuokrasopimuksen.. p"rurtåLf iu,'iriäirf.,rci tiittyjän teoili_suus- tai asuinkiinteistön paävuokralaisen". - " ""'

2 5 Sopiiapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksensopimusehtoja, laitoksen kulloinkjn 
"oi."r.u*of ")iu 

vesihuollon ylei_siä.toimitusehtoja ja taitoksen tukr* tälä.inl.iäu 
"uoa 

sriilistenmaksujen osalta palvelumatsuninnasioa. -

3 S Kiintejstöllä. iota voimassa oleva liittymissopimus koskee,tutee oila voimassa myös-käyftösopirnr.. iiiiivä"'ätaitoksen vätinenkäynösopimus rehdaän samänaikaisesti t ri.riiiiiy.å"irsopirnu..

4 S Laitos voi tehdlla{ljsopimuksen myös kiinteistön hattijankanssa, jos riiityjä antaa sirhen kirjailisen 
"Jå"trrurrun.a ja jostaitokseila ei ote tiittyjättä eräänryn;it;;;iriälå.ruuiu saatavia.Lisäksi kiinreistöä koskevan riittymlsmåisu,ii;ä; ;iå maksettu.

Silloin kun.muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimas-sa, soveletaan liinyjän ja taitoksen ;åliriå tåvtt5."iirnu.,u.

5 S Asiakas vastaa vesihuoltolaitokselle edellä 2 S:ssä tarkoi_tettujen maksujen suorittamisesta.

Liittyjä vastaa kiinteistönliittymis_, perus- ja käyttömaksusta. Silloinkun raitos on tehnvt kayttodopimui<i"" tii"t"iJtä" nartijan kanssa,vastuu maksuista iakaantuu niin, ellei t"iri" ärit."." sovita, ettäri ittviä vastaa raito-kse, e r<iinr"iti'0" liittväiä.n;n.;:," ja rairoksenkanssa käyttösopimuksen tehnyt kiinieislOn.'iärtiiu käyttö- japerusmaksusta. Liittyiä vastaa myås .ålo"rri"".tr'ilittymismaksusta
laitoksen iaksan tai hinnaston mu'kaisesti.

6 S Silloin kun asiakkaalla on oikeus rrtisanoa sopimus tai kes_keyttåä palvelun toimittaminun, 
"r,uXf.åän-tutäe itmoittaa tästålaitokseile kirla|isesti viimeistaån 
-<åt!i 

"iir.iåä 
ennen hatuttuasopimuksen päättymisajankohtaa iai X".k"Vtyk"ä"äånkohtaa.

Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot
7 S Kiinteistö liitetään laitoksen vesijohtoon jaltar 1ätevesiviemäriin

ffit'rtuuu.iriemäriin 
sen mukaan tuin sopimutsässa tarkemmin

Tonttivesijohdon liiitämiskohta, 
.tonttiviemåreiden liittämiskohdat ja-korkeudet, tonttiviemäreide" ri.i"ti l"iiirinäi, u"riiof.,Oon paine_taso tiiltämiskohdassa sekä r<tintåistoire måå,.itäfiv.- nr"_ 1a hutevesi_viemäreiden padotuskorkeuoet ilmenevai iänä"''rJå,,.nrt.een riite_tyistä piirustuksista/hakemuksestrlturs-rn]-,o='i""" -"u

I S Ennen kiinteistön vesr_ ja viemärilaitteistojen (kvv_laitteistojen)asentamista on niitä koskevat. suunn;tetmai, esiiLttauå tuitortakoskevalta osalta laitoksen tarkastettavalri'dön"itrfriin tuleekuulua tässä sopimuksessa tr"turiui pii*!i"kä. """"'

I S Mahdollisesta rakentamisaikaisesta veden toimittamisesta ia
:i,:Äåå:"0". iohtamisesta r"kå ;åå;; jä.r",r"r"".," 

sovitaan

lOa g tai vaihtoehtoisesti 10b S (laitos rastittaa oikean vaihtoehdon):

l0a S Tonttivesiiohdon ia tonttiviemärin rakentamisen, kunnossa_pidon, uudelleenrakentamis
nuksellaan liittyjä. ;en 1a maanrakennustyöt suorittaa kustan-

Tonttivesijohdon hankkji ia asentaa lijttyjån kustannukseila liittyjä taitaitos. Jos tiittyjä suoritraa tonttivesijohdån- h;;;;;äiä 
".entamisen,taitos määrää ja hyväksyy tå"iti"".il"äää;":,';:." koon jasrlortuksen. Liitostyön tekee aina laitos

Laitos laskuttaa liittyiåä tekemistään hankinnoista, asennuksista jatöistä laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti.
Liittyjä,sitoutuu tonttijohtoien rakentamisessa ja tonttrvesijohdonmaanrakennustöissä, hankinnassa 1a asennutiÅa-nouOattamaanlaitoksen antamia oh.ieita.

lOb^S_ Tonttivesijohdon ja tcntttviemäfln rakentamissp ja maan_raKennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä. Vuuiiå-.;r"u11u Lu;nliittyiän tontin/kiinteistön 
"ruueila 

rnuani;ä;;"iäT.iä huotehtii
[r"lTjåx,11,,"" 

ja raskuttaa ti ittyjää tartokså" tårräi'iå i hinnasron

Tonttivesilohdon hankkii ia asentaa tiittyjän kustannuksela Iiittyjä tailaitos. Jos liittyiä suorittaa tonttivesijohdän nr"f,l""ä" i" lsentamisen,
i1i]?: rnaäIiä ja hyväksyy ronitivesijohdo" ;i#;sijoituksen. Liitosiyon iet"e-åinu laitos. t' koon ia

Tonttivesiiohdon ra tonttiviemäri.n kunnossapidosta jq uudelleenrakeniamisesta maanrakennustoineen nuoieÄtii 
-lrltå,'.nur.relt""n

riitrviä tontin/kiinreistön arueeta. H,ruurra aruåJiä'r<uii"ririiy;an tontinlkiinteistön atueeila otevan tonnivesijohdon l; ;;tili#i|in osuudenkunnossapidosta ia uudelleen 
.ratentamiseåta ."ånrätJnnu"toinu"n

huolehtii laitos ia taskuttaa tästä liittyiää.

Laitos laskuttaa liittyjää tekemistään hankinnoista. atöistä raitokien irrii,iäi n innasionäuräi;.i1.'"''''sen nuksista ia

Uittlä,sitoutuu tonttiiohtojen rakentamisessa ja tonttivesijohdonmaanrakennustöissä. hankinnarru 1u ur.nnrf.rÄ.'nouo"tt.ruun
laitoksen antamia ohjeita.

Muulla alueella kuin liittyjän tontin/kiinteistön alueelta tarkoitetaantässä sopimuksessa ka[ualueita tiir<enneat-ueiä, iär"iu, tiealueita,puistoja ja muita tiityjäile kuurumattoml ail;[;.'-' '"

11 s Liittyjä irmoittaa kirjailisesti raitokseile kiinteistön ruovutuk_sesra. Liiityjä sitoutuu sisåilynämäan t;;;i;.k;;;;; ehdon, jonkanojatta tiittyiän sooimus siirreiään tuovutrkr;;;;;iå]i;'l, ionka noja'aluovutuksensaaja sitoutuu noudatiamaan åir.tiälJ" #toiu.
Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on..hyväksynyisopimuksen siirron. Laitos_.itmglti* rr.",,1,i1r-ir""äåilå srrrron hyväk-symisestä. Siirron hyväksyminen edellyttäa, etta iiittymismaksu onmaksettu ia muut sooimukåen ehdot tåvt.tty i"i rr"i'liitryla on ottanuredettä mainitut vetvoirteer nimenomaisesii''";;i;ä;;lr""n. 

Muussatapauksessa tuovutuksensaaja katsotaån rrlåiili jii,tvi"ksi, 
lonkakanssa tehdään uusi tiitvmis'- r" r.ayttåroptÄ"rrlä irn" vetoitetaanliittymismaksu.

Kiinteistön luovutuksella iarkoitetaan tässä kohdassa toimenpidettä,

ffi ururr"rk."na 
kiinteistön omistuia tar: oÅisffi lrertainen hattila

Palvelujen käyttOa ja toimittamista koskevat ehdot
12 S Laitos toimittaa asiakkaalle talousvettä ja,/tai vss133ne1133asiakkaan asumaiätevettä tai laaourtåan lÄiäuilu]r,r,tu käytöstäpoistettuja vesiä ja,/tai hule_ ja perustu.tun f.riuåirluusiä tätä sopi_musta ja laitoksen voimassa br"ui" *iÄrJr"" vtåiå,"i_itusehtojanoudattaen. - -- 'vi' 

''v'vrq

13 S Jollei toisin sovita, 
.asiakas toimittaa laskutusta vartenvesimittarin tukematiedot taitoksen f."i"f rirå"i" äyv""äri, L"rrrnkertaa vuodessa vttrrrrvJt

14 S Jos asiakas varhtuu,.sopimuksen tehnyt asiakas on vastuussalaitokseile kiinteistön vedenkulutuksest, ä rtärnäii"årån johtamises-ta aiheutuvista maksuista,vesimittarin-tli"Äi.ää" Jåår.ta, joka onsuoritettava viimeistään kahden viikon f.rir.ä"rintrris_ tai eroa_
li,sllm 

o itu t<sen saap um is est_a ru nen. irrr u iria än I oläat"t"an m it aeraantyneen saatavan perinnåstä on säädetty.

15 S Kun laitos tekee kiinteistön haltijan kanssa käyttösopimuksen,sitä noudatetaan tartoksen ja fiittyyan våiise"'ia'n.räåirrnsen sijastanrn kauan kuin se on voimassa.-Kun. tiinteisiån näfijan ja laitoksenvälisen käyttösopimuksen voimassaolo päättyy, nouåietaan liittyjan

i1 i*?å:?åJ;.ristä 
sopimusta ir,." år.i äåiunliäa paatty;ii"_

*:lll:l,kiinteiston hattiiatta itmoituksen käyttösoprmuksen rrti_sanomisesta laitos itmoftraa. rästä.tiittyjäile. S;äli;l;ii;. murstuttaaliittyiää s jitä, että kiinteistön rrartiiaÅ' tiyttäöili.." peätyttyänoudatetaan liittyjän ja laitoksen 
"af 

tta f."Vtib."ää""t".
16 S Asiakas on saanut sopimusta tehtäessä yhden kappaleenvoimassaorevia vesihuoron yr"iria io',.nitJJ"'Ååiä !E'',a raitoksentaksan/hinnaston/maksuja koskevan asiakirjan.

17 S Iämä sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat senallekirjoittaneet.

18 S Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksikummallekin sopijapuolelle.


