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VESIHUOLTOLAITOKSEN
YLEISET TOIMITUSEHDOT

1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELT&TT

YLEISET TOIMITUSEHDOT

1.1 Soveltamisala

Vesihuoltolaitoksella (iilj.laitos) on yleiset toimitusehdot, joilla tarkoitetaan
vesihuoltolaitoksen verkostoon liiftiimisestä sekä laitoksen palvelujen toimitta-
misesta ja käyttiimisestä tehtäviin sopimuksiin liitettäviä yleisiä ehtoja.

N?iitä yleisiä toimitusehtoja noudatetaan laitoksen ja asiakkaan välisissä sopi-
mussuhteissa liitettäessä kiinteistö laitokseen ja käytetäessä laitoksen palvelu-
ja. Niiitä yleisiä toimitusehtoja on noudatettava asianomaisilta kohdiltaan myös
silloin, kun on kysymys vain kiinteistön vedenhankinnasta tai viemåiröinnistä.

Tarvittaess a laitos voi tehdä teollisuuslaitoksen tai muun elinkeinonharj oittaj an
kanssa erillisen sopimuksen, jolla voidaan poiketa nåiiden yleisten toimitusehto-
jen sisiillöstä.

Yleisten toimitusehtojen vesihuollon palvelun keskeyttiimistä, virhettä ja hin-
nanalennusta ja vahingonkorvausta koskevia ehtoja sovelletaan laitoksen ja
muun asiakkaan kuin kuluttajan vdlisessä sopimussuhteessa siltä osin kuin
toisin ei ole sovittu.

1.2 Voimaantulo

Kun päätös uusien yleisten toimitusehtojen käyttöönotosta tai muuttamisesta on
tehty, tiedottaa laitos asiakkaille våihintäåin 3 kk ennen uusien yleisten toimitus-
ehtojen tai muutosten voimaantuloa.

Nåiillä yleisillä toimitusehdoilla kumotaan kaikki laitoksen aikaisemmin anta-
mat laitoksen käyttöä koskevat yleiset ja yleisluonteiset mäåiräykset sekä veden-
hankinta- j a toimitusehdot.

LIITE 20
1.3 Soveltamisjfiestys

Oikeuksia ja velvoitteita miiiiriteltäessä otetaan asiakirjat huomioon seuraavassa
jåirjestyksessä: pakottava lainsäädåintö, lainsäädäntöön perustuvat viranomais-
mäiiräykset, sopimus sopimusehtoineen, yleiset toimitusehdot, laitoksen taksa
tai hinnasto ja palvelumaksuhinnasto.
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1.4 Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos on vesihuoltolain 3 g:n ,3 kohdassa tarkoitettu laitos, joka
huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta.

Laitos tdimittaa talousveden laatua valvovien viranomaisten asettamien laatu-
vaatimusten mukaista talousvettä, valvoo veden laatua verkostossa valvontatut-
kimusohjelmassa hyvåiksytyllä tavalla ja./tai vastaanottaa liittyjtin asumajätever-
tä ja laadultaan vastaavia muita käytöstä poistettuja vesiä jaltai hulevesiä ja
perustusten kuivatusvesiä sopimuksen ja nåiiden yleisten toimitusehtojen mukai-
sesti.

Laitoksen toimipaikassa on oltava nåihtävåinä kartta tai muu selvitys laitoksen
toiminta-alueesta, kulloinkin voimassa olevat yleiset toimitusehdot ja taksa tai
hinnasto.

1.5 Vesihuolto

Vesihuollolla tarkoitetaan vedenhankintaa eli veden johtarnista, käsittelyä ja
toimittamista talousvetenä käytettäviiksi sekä viemziröintiä eli jäteveden, hule-
veden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista ja käsittelyä siinä laajuudes-
sa kuin siitä laitoksenja asiakkaan kesken sovitaan.

1.6 Asiakas

Asiakkaalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa tai muura
osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen sopijapuoli.

1.7 Liitryjä

Liittyjåillä tarkoitetaan asiakasta, joka on laitokseen liitettävåin tai liitetyn kiin-
teistön omistaja tai omistajan vertainen haltija. Liittyjåillä tarkoitetaan myös
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luovutuksensaajaa, jolle sopimus on siirretty kiinteistön omistajan tai omistajan
vertaisen haltijan vaihtuessa.

1.8 Kuluttaja

Kuluttajalla tarkoitetaan kuluttajansuojalain (38/1978) 1 luvun 4 $:ssä tarkoitet-
tua asiakasta, joka on luonnollinen henkilö ja joka tekee laitoksen kanssa

sopimuksen liittymisestä tai laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttiimi-
sestä pääasiassa muuta tarkoitusta kuin elinkeinonharjoittamista varten. Siltä
osin kuin ei toisin erikseen sanota, asiakasta koskevia ehtoja sovelletaan myös

kuluttajaan.

1.9 Kiinteistön haltija

Kiinteistön haltijalla tai muulla osapuolella (åilj. kiinteistön haltija) tarkoitetaan
asiakasta, joka hallitsee laitoksen verkostoon liitettyä kiinteistöä tai rakennusta

liittyjän kanssa tekemiinsä maan- tai huoneenvuokrasopimuksen perusteella,

esimerkiksi liittyjåin teollisuus- tai asuinkiinteistön päävuokralaisena.

1.10 Liittiimiskohta

Liinåimiskohdalla tarkoitetaan tonttijohtojen ja yleisten johtden liittåimiskohtaa.

Liittåimiskohdassa katsotaan laitoksen vesijohto- ja viemåiriverkoston (äte- ja
hulevesiverkosto) kunnossapitovelvollisuus päättyvåiksi ja kiinteistön vesi- ja
viemåirilaitteiston (kw-laitteisto) kunnossapitovelvollisuus alkavaksi.

1.11 Kw-laitteisto

Kiinteistön vesihuoltolaitteistoja (kvv-laitteistoja) ovat kiinteistön laitteistot
talous-, saffnutus- , jäte- sekä huleveden ja perustusten kuivatusvesien johtami-

seksi.

Tonttijohtoja ovat tonttivesijohto, tonttiviemfi ja tonttihulevesiviemiiri. Tontti-
vesijohto on talousveden johtamista varten asennettu liittåimiskohdan ja kiinteis-
tön vesimittarin viilinen johto. Tonttiviemiiri on liittåimiskohdan ja rakennuksen

våilinen jätevesiviemiiri. Tonttihulevesiviemåiri on liittåimiskohdan ja kiinteistön
hulevesilaitteiston vdlinen huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi

asennettu viemiiri.

1.12 Toiminta-alue

Toiminta-alue on vesihuoltolain 3 g:n 4 kohdassa tarkoitettu maantieteellinen
alue, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta sen mukaan kuin vesihuolto-
laissa säädetäiin.

1.13 Hulevesi

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta
pois johdenavaa sade- tai sulamisvettä.

1.14 Viemåirivesi

Viemiirivedellä tarkoitetaan jätevettä, hulevettä ja perustusten kuivatusvettä
sekä muita vesiä, jotka johdetaan tai kulkeutuvat kiinteistöltä laitoksen jätevesi-
viemäriin jaltai hulevesiviemäriin. Se, minkä tässä kohdassa mainitun veden
vastaanottamista kulloinkin tarkoitetaan, mäiiräytyy sen mukaan, mitä vettåV

vesiä asiakkaan kiinteistöltä johdetaan laitoksen viemiiriin.

1.15 Viemåiri

Viem?irillä tarkoitetaan jätevesiviemiiriä j a hulevesiviemiiriä.

1. 16 Taksa, hinnasto, palvelumaksuhinnasto

Taksalla tai hinnastolla tarkoitetaan asiakirjaa (åiljempåinä taksa), jossa ilmoite-
taan maksut, joita laitos perii vesihuoltoon liittymisestä ja vesihuollon käytöstä.
Lisåiksi laitoksella voi olla erillinen palvelumaksuhinnasto laitoksen tarjoamista
muista palveluista.

2. LIITTAMINEN

2. I Liittåimiskohdan yksilöiminen

Liinåimiskohta yksilöidäåin sopimuksessa sanallisesti tai laitos merkitsee sen

rakennuslupa-asiakirjoihin ja sopimuksen liitteenä olevaan karttaan. Jos mer-
kinnät poikkeavat toisistaan, sovelletaan sopimuksessa olevaa merkintää.
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2.2 Huleveden erottaminen

Kiinteistö, joka liittyy tai on liittynyt laitoksen jätevesiviemåiriin, on laitoksen
antamassa kohtuullisessa mäåiräajassa velvollinen liittymäåin myös laitoksen
hulevesiviemiiriin, jos laitos hoitaa alueen hulevesiviemåiröinnin.

Jos laitos ei hoida alueella hulevesiviemåiröintiä, mutta siellä on toinen laitos,
joka sitii hoitaa, liittyjä sopii liittymisestä tåimåin laitoksen hulevesiviemåiriin
edellä mainitulla tavalla.

Mikiili laitos muuttaa tai on muuttanut sekaviemåiröintijåirjestelmåin erillisvie-
måiröinniksi, on kiinteistö kohtuullisen ajan kuluessa velvollinen erottelemaan
jätevedet sekä hulevedet ja perustusten kuivatusvedet sekä liittymä2in laitoksen
erillisiin jätevesi- ja hulevesiviemåireihin. Jos sekaviemiiröintiä jatketaan, siitä
voidaan periä erillisviemåiröinnin maksua korkeampaa maksua laitoksen taksan
mukaan.

2.3 Liittymishakemus/ lausunto

Liittyjä antaa liittymishakemuksessa tiedot kiinteistön käyttötarkoituksesta,
arvion vedenkulutuksesta ja viemåirivesien mäåirästä ja laadusta, asian harkin-
nassa tarvittavat mahdolliset muut laitoksen erikseen mäåirittelemät selvitykset
sekä sellaiset asema- ja pääpiirustukset, joihin laitos merkitsee vesijohdon jaltai
viemiireiden liiniimiskohdat ja viemiireiden padotuskorkeudet. Tonttijohtojen
aineen, koon ja sijoituksen mäåirää tai hyvåiksyy laitos.

Z.4Liittyninentoiminta-alueenulkopuolella

Laitos tekee sopimuksen vedentoimituksesta jaltai viemåiröinnistä, mikåili liitty-
jä sitoutuu kustantamaan ja y[äpitåimäåin johdot laitoksen vesijohdosta tai vie-
miiristä kiinteistölle saakka silloin, kun kiinteistö sijaitsee toiminta-alueen ulko-
puolella.

2.5 Liittyminen erityisehdoin

Laitos päättää tapauskohtaisesti tilapåiisen liittyjåin liittymisehdoista tai sellais-
ten tehtaan, laitoksen, yrityksen, liikkeen tai muun vesihuoltolain 10 $:n
2 momentissa tarkoitetun liittyjän liittymisehdoista, joka vedenkulutuksensa tai
viemiireihin johtamansa viemåiriveden laadun tai mäåirän vuoksi saattaisi vai-
keuttaa vesihuoltolaitoksen toimintaa.
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Ellei toisin sovita tai olosuhteista muuta johdu, noudatetaan em. liittyjien ja
laitoksen kesken soveltuvin osin näitä yleisiä toimitusehtoja. Laitos voi måifi-
tellä sopimusehdot tarpeellisilta osiltaan nästii yleisistä toimitusehdoista poik-
keavina tai niitä täydentävinä.

3. SOPIMUS

3. 1 Vesihuollon sopimukset

Vesihuollon sopimuksia ovat liittymis- ja käyttösopimus ja erillinen käyttösopi-
mus (åilj. käyttösopimus).

Liittymis- ja käyuösopimus koskee kiinteistön liittiimistii laitoksen verkostoon
ja laitoksen palvelujen toimittamista ja käyttåimistä. Sen osapuolet ovat liinyjä ja
laitos. Käyttösopimus koskee laitoksen palvelujen toimittamista ja käyttiimistä.
Sen osapuolet ovat kiinteistön haltija ja laitos. Sopimukset tehdåiiin kirjallisesti
tai såihköisesti.

Laitoksella on oikeus vedota asiakkaan kanssa tekemäåinsä sopimukseen huoli-
matta siitä, mitä liinyjä ja kiinteistön haltija ovat keskenään sopineet kiinteistön
vesihuollosta.

3.2 Sopiminen liittymisestä

Kun laitos on hyvåiksynyt liitrymishakemuksen tai antanut lausunnon kohdan
2.3 mukaisista asioista, tehdäåin liittyjåin ja laitoksen kesken sopimus liittymises-
tä ja käytöstä (liittymis- ja käyttösopimus).

Laitos mäåirittelee sopimuksessa kiinteistölle padotuskorkeuden eli tason, jolle
viemiirivesi voi verkostossa nousta. Mikäli laitos ei sopimuksessa ole mäiiritel-
lyt liittyvåille kiinteistölle erikseen padotuskorkeutta, on jätevesiviemåirin pado-
tuskorkeus erillisviemåiröinnissä viemåirin sisäpuolisen laen tasokorkeus tontti-
viemåirin liittymiikohdassa + 1000 mm ja sekaviemåiröinnissä ja hulevesi-
viemiirissä kiinteistöä palvelevan kadun tai maan pinta + 100 mm tonttiviemåirin
liitoskohdassa.

Mikäli liittyjä viemliröi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa pado-
tuksesta (viem?iritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.
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3.3 Sopiminen käytöstä

Kiinteistöllä, jota voimassaoleva liittymissopimus koskee, tulee olla voimassa

myös käyttösopimus. Liittyjain ja laitoksen våilinen käyttösopimus tehdåiiin

samanaikaisesti ja samalla asiakirjalla kuin liittymissopimus ja se on voimassa

toistaiseksi.

Laitos voi tehdä käynösopimuksen myös kiinteistön haltijan kanssa, kun liittyjä
antaa siihen kirjallisen suostumuksensa ja jos laitoksella ei ole liittyjåiltä eräåin-

tyneitä maksuja koskevia saatavia. Lisåiksi laitos voi edellyttää, että kiinteistöä
koskeva liittymismaksu on maksettu. Jos samalla kiinteistöllä on useita haltijoi-
ta (muita kuin liittyjä), nåiiden kanssa tehdäiin yksi käyttösopimus.

Muun kuin liittyjän kanssa käyttösopimus voidaan tehdä myös mäåiräajaksi. Jos

muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, noudatetaan liitty-
jiin ja laitoksen våilistä käyttösopimusta.

Kun kiinteistön haltijan ja laitoksen viilisen käyttösopimuksen voimassaolo

päättyy irtisanomisen tai mäåiräajan kulumisen johdosta, noudatetaan liittyjiin ja
laitoksen våilistä käyttösopimusta ilman eri toimenpiteitä päättymispåiivästä

alkaen.

3.4 Sopimusehtojen muuttaminen

Laitoksella on oikeus tehdä sopimukseen lainsäädiinnön muutoksista, viran-
omaisten päätöksistä tai olosuhteiden olennaisista muutoksista johtuvia muu-
toksia. Lisiiksi laitoksella on oikeus tehdä v?thäsiä sopimusehtojen muutoksia,
jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisiiltöön. Maksujen muuttami-
sesta on sanotfir kohdassa 4.2.

Laitos låihettåiä asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sopimuksen muuttamista ilmoi-
fuksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta sopimusehdot muuttuvat ja mikä on

muutoksen peruste. Jos muutoksen perusteena on muu kuin lainsäädåinnön

muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös, muutos saa tulla voimaan
aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen låihettåimisest?i.

3.5 Sopimuksen irtisanominen

Liinymis- j a käyttösopimus
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nen voimassa on kiinteistön vedenkulutuksen tai kiinteistöltä viemåiriin johdet-
tavan jäteveden, huleveden tai perustusten kuivatusveden laadun tai mä?iriin
olennaisen muuttumisen vuoksi kohtuutonta.

Liitryjä saa irtisanoa liittymis- ja käyttösopimuksen laitoksen toiminta-alueella
vain, jos kiinteistölle on myönnetty vapautus liittämisvelvollisuudesta vesihuol-
tolain 11 $:n perusteella. Laitos erottaa liittyjiin kustannuksella t?imiin kvv-
laitteistot verkostosta.

Mikäli liittyjä tåillöin irtisanoo vesilaitoksen kanssa tekemzinsä sopimuksen ja
pitä voimassa sopimuksen viemåirilaitoksen kanssa, erottaa vesilaitos liittyjåin
kustannuksella tiimåin vesilaitteet verkostosta. Viemiirilaitoksen käyttömaksun
perusteena on veden mittaus kohdan 5.2 kolmannen kappaleen mukaisesti tai
arvioitu vuosikulutus.

Kun liittymissopimus päättyy,päätryy myös kiinteistöä koskeva käyttösopimus.

Käyttösopimus

Laitos saa irtisanoa käyttösopimuksen, jos vesihuollon palvelu on keskeytetty
niiiden ehtden kohdan 3.10 perusteella ja sopimuksen voimassapitåiminen on
kohtuutonta. Lisåiksi käyttösopimus päättyy ilman irtisanomista, kun liittymis-
sopimus irtisanotaan.

Muun asiakkaan kuin liittyjiin tulee irtisanoa laitoksen kanssa tekemiinsä käyttö-
sopimus luopuessaan kiinteistön hallinnasta. Jos sopimusta ei irtisanota, se
päättyy viimeistäåin, kun liittymissopimus irtisanotaan. Edellä mainittu asiakas
ilmoittaa laitoftselle käyttösopimuksen irtisanomisesta viimeistiiiin kaksi viik-
koa ennen sopimuksen halutnra päättymisajankohtaa. Ilmoituksen saatuaan lai-
tos ilmoittaa siitä liittyjiille. Samalla laitos muistuttaa liittyjiiä siitä, että liinyjåin
ja laitoksen våilistä käyttösopimusta noudatetaan kiinteistön haltijan sopimuksen
p:iättymispZiivästä alkaen.

Asiakkaan tulee myös ilmoittaa sopimuksen päättymispiiivåin mittarinlukema
laitolselle.

Yhteiset ehdot

Silloin kun asiakkaalla on oikeus irtisanoa laitoksen kanssa tekemiinsä sopimus,
irtisanominen nrlee tehdä kirjallisesti viihintäåin kaksi viikkoa ennen haluttua
sopimuksen piiättymisajankohtaa.f1

s
Laitos saa irtisanoa liittymis- ja käyttösopimuksen vain, jos sopimuksen pitiimi-
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Liittymis- ja käyttösopimuksen päättyessä laitoksella on oikeus erottaa liittyjiin
kustannuksella kiinteistön laitteistot verkostaan. Kun käyttösopimus päättyy'

laitoksella on oikeus erottaa asiakkaan kustannuksella kiinteistön laitteistot

verkostaan, jos liittyjåin liittymis- ja käyttösopimus ei ole voimassa. Sopimuksen

irtisanominen ei vapauta asiakasta maksuvelvollisuutensa täyttåimisestä eikä

aiheuttamiensa vahinkojen korvaamisesta.

Laitos ei vastaa sopimuksen päätfymisen jåilkeen asiakkaalle, kiinteistölle tai

kolmannelle vedestä tai viemåirivedestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

3.6 Uuden sopimuksen tekeminen irtisanomisen j?ilkeen

Mikäli liittymis- ja käyttösopimuksen irtisanomisen jiilkeen kiinteistö haluaa

hankkia vettä tai johtaa viemfivettä, on liitryjåin ja laitoksen tehtävä uusi

liittymis- j a käyttösopimus.

Uuden sopimuksen tekemisen edellytyksenä on lisiiksi, että asiakas korvaa

laitokselle verkostosta erottamisesta, uudelleen liittlimisestä ja uudelleen liittä-
miseen kuuluvista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

3.7 Uuden sopimuksen tekeminen kiinteistön käyttötarkoituksen muuttumisen

yms. syyn takia

Jos kiinteistön tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu oleellisesti tai siten, että

kiinteistön liittymiseen olisi sovellettava kohtaa 2.5 tai viemåirivesien pitoisuuk-

sia ja mäåirää koskevat viranomaisten mäiiräiimät lupaehdot muuttuvat tai jos

lainSäädåinnön tai valtakunnallisten mäåiräysten, ohjeiden tai lupaehtojen muu-

tokset muutoin edellyttävät, asiakas on velvollinen tekemäåtn laitoksen kanssa

uuden sopimuksen.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle kiinteistön tai sen osan käyttö-

tarkoituksen muuttumisesta våihintäåin kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyt-

töön.tai muutos muuten tapahtuu.

3.8 Uuden sopimuksen tekeminen verkosta erottamisen jälkeen

Jos kiinteistön vesihuoltolaitteistot on asiakkaan pyynnöstä erotettu verkostosta

sopimuksen irtisanomisen yhteydessä tai muuten, on asiakkaalla luvuissa 2 ja 3

mainituin edellytyksin oikeus tehdä laitoksen kanssa uusi sopimus. Edellytykse-

nä on lisåiksi, että asiakas korvaa laitokselle verkostosta erottamisesta, uudelleen

verkostoon liittåimisestä ja uudelleen liittåimiseen kuuluvista toimenpiteistä ai-
heutuvat kustannukset.

3.9 Sopimuksen siirto

Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta. Liittyjä sitou-
tuu sisåillyttåimäåin luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjzin sopimus siirre-
täåin luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudatta-

maan kaikkia sen ehtoja.

Luowtuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyvåiksynyt sopimuksen

siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyviiksymisestä. Siiron
hyviiksyminen edellyttää, ettii liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen

ehdot täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomai-
sesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi
liittyjiiksi, jonka kanssa tehdäåin uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloite-
taan liittymismaksu.

Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan edellä tåissä kohdassa toimenpidettä, jon-
ka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

Liittyjä ei voi ilman laitoksen hyvåiksyntää siirtiiä sopimukseen perustuvia mak-
su- tai muita velvoitteitaan vuokralaiselle tai kolmannelle. Sopimuksen siirtiimi-
sestä tai uuden sopimuksen tekemisestä huolimatta asiakas on velvollinen hoita-
maan sopimuksensa mukaiset rnaksu- tai muut velvoitteet.

Jos laitos lopettaa toimintansa ko. alueella tai vesi- tai viemåiriverkosto luovute-
taan toiselle omistajalle tai laitoksessa tapahtuu muita tiihåin verrattavia uudel-
leenjfiestelyjä, laitos voi siirtää laitoksen ja asiakkaan viilisen sopimuksen

toiselle omistajalle siirtohetken mukaisine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.
Siinonsaaja ilmoittaa siirrosta asiakkaille viimeistäåin ensimmiiisen laskun
yhteydessä, mutta siirto on voimassa ilmoituksesta riippumatta.

3. 1 0 Palvelun keskeyttiiminen.

Laitoksella on oikeus keskeyttää veden toimittaminen sekä jäteveden, huleve-

den ja perustusten kuivatusveden vastaanottaminen ja erottaa kiinteistön vesi- ja
viem?irilaitteistot (kw-laitteistot) laitoksen vesijohdosta jaltai viemåiristä, jos1i
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a) asiakas ei kirjallisesta huomautuksesta huolimatta huolehdi siitä, että kw-
laitteistot ovat kohdassa 8.2 mainittujen mä?iräysten ja muiden såiädösten

edellyttåimässä kunnossa eikä laitoksen asettaman kohtuullisen mäåiräajan

kuluessa suorita laitoksen vaatimia toimenpiteitä sellaisten hiiiriöiden pois-
tamiseksi, jotka vahingoittavat tai voivat vahingoittaa laitoksen laitteita
taikka voivat vaikuttaa haitallisesti veden laatuun tai paineeseen.

b) asiakas anastaa tai yrittää anastaa vettä, murtaa luvatta vesimittarin sinetin
tai käyttää vettä sopimuksen vastaisella tavalla tai laitoksen kirjallisesta
huomautuksesta viilittiimättä on ilman laitoksen lupaa jakanut tonttivesijoh-
tonsa kautta vettä kolmannelle tai johtanut kolmannen viemiirivesiä oikeu-
dettomasti tonttiviemåireiden kautta yleisiin viemäeihin.

c) asiakas kirjallisesta muistutuksesta huolimatta olennaisesti laiminlyö maksu-

velvollisuutensa. Veden toimittamista ja viemfiveden vastaanottamista ei
kuitenkaan voida keskeyttää kuluttajalta tai asuinkäytössä olevalta pienkiin-
teistöltä, jos tiillaisen asiakkaan maksamatta oleva maksu tai useampi maksu

yhteensä ei ole våihintään 170 euroa tai jos vanhimman maksamatta olevan
laskun eräpävästä ei ole kulunut våihintäåin kolmea kuukautta.

Asuinkäytössä olevalla pienkiinteistöllä tarkoitetaan edellä tässä kohdassa

omakotitaloa tai asunto-osakeyhtiömuotoista pari- tai rivitaloa, jossa asuu

kaksi tai muutirma kuluttajataloutta.

d) asiakas muulla tavoin olennaisesti rikkoo tai laiminlyö lainsädåinnöstii,
lainsåiädiinnön perusteella annetuista viranomaismäåiräyksistä, tai sopimuk-
gesta johtuvat velvoitteensa.

e) muu asiakas kuin kuluttaja on asetettu konkurssiinja laitoksella on saatavia

konkurssipesästä tai kiinteistö on ulosmittauksessa liittyjåin veloista eikä

vakuutta maksujen suorittamisesta ole annettu.

Laitos saa keskeyttää veden toimittamisen sekä viemiiriveden vastaanottamisen

aikaisintaan viiden viikon kuluttua siita, kun keskeyttiimisen uhkasta on ensim-
måiisen kerran ilmoitettu asiakkaalle eikä laiminlyöntiä tai velvoitteiden rikko-
mista ole oikaistu ajoissa ennen ilmoitettua keskeyttiimisajankohtaa.

Jos toiminta on kuitenkin omiaan aiheuttamaan våilitöntä vaaraa tai huomattavaa

haittaa laitoksen käytölle taikka terveydelle tai ympiiristölle tai jos muu asiakas

kuin kuluttaja on asetettu konkurssiin, veden toimittaminen sekä viemåiriveden

vastaanottaminen saadaan keskeyttää våilittömästi.

a

Palvelun toimittaminen voidaan keskeyttåiä myös asiakkaan kirjallisesta pyyn-
nöstä viiliaikaisesti. Keskeytystä on pyydettävä, mikiili mahdollista, viimeiståiåin
kaksi viikkoa ennen halutrua keskeytt?imisajankohtaa kirjallisesti. Asiakkaan
halutessa pyytåimästäåin keskeytyksestä huolimatta ylläpitää mahdollisuuden
vesihuoltopalvelun käyttöön, asiakkaan on maksettava tästä ylläpidosta voimas-
saolevat laitoksen taksan /hinnaston mukaiset maksut.

Laitos ei vastaa verkostosta erottamisesta johtuvista veden toimittamisen jaltai
viemiiriveden poisjohtamisen ja vastaanoton keskeytyksestä mahdollisesti aiheu-
tuvista vahingoista, haitoista tai edunmenetyksistä.

Palvelun keskeyttåiminen tai irtisanominen ei vapauta asiakasta maksuvelvolli-
suutensa täyttlimisestä eikä aiheuttamiensa vahinkojen korvaamisesta

3. I 1 Kuluttajaa koskeva erityisehto

Kun asiakas on näiden toimitusehtojen kohdassa 1.8 tarkoitettu kuluttaja, mak-
sun laiminlyönnin osalta sovelletaan asiakkaaseen lisiiksi seuraavaa ehtoa:

Jos maksun laiminlyönti aiheutuu kuluttajan maksuvaikeuksista, joihin håin on
joutunut vakavan sairauden tai työttömyyden taikka muun niihin rinnastettavan
erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttäåin, ja asiakas on tåillaisista
maksuvaikeuksista ilmoittanut laitokselle, veden toimittaminen sekä viemåiri-
veden vastaanottaminen saadaan keskeyttiiä aikaisintaan kymmenen viikon
kuluttua siitä, kun keskeyttåimisen uhkasta on ensimmiiisen kerran ilmoitenr
asiakkaalle.

Kuluttaja ilmoittaa laitokselle kidallisesti laskun maksamisen esteenä olevasta
seikasta heti, kun se on kuluttajan tiedossa. Ilmoitus ei vapauta kuluttajaa
maksuvelvollisuudestaan.

3. 12 Toimituksen jatkaminen keskeytyksen jåilkeen

Kun palvelun toimittaminen on keskeytetty muusta syystä kuin asiakkaan pyyn-
nöstä, palvelun toimittamista jatketaan sen jiilkeen, kun keskeyttiimisen aihe on
poistettu, edellyttäen, että liittymis- ja käyttösopimus on yhä voimassa. Laitos ei
ole kuitenkaan velvollinen jatkamaan palvelun toimittamista ennen kuin asiakas

on maksanut kirjallisesta huomautuksesta tai muista ilmoituksista sekä muista
keskeytykseen ja jZilleenkytkentäåin liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneet mak-
sut ja kustannukset ja eråiiintyneet laitoksen saatavat.

F
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Kun palvelun toimittaminen on keskeytetty asiakkaan pyynnöstä, palvelun toi-
mittamisen jatkamisen edellytyksenä on, että asiakas korvaa laitokselle palvelun
keskeyttåimisestä ja aloittamisesta aiheutuvat kustannukset ja mahdolliset ver-
kostosta erottamisesta ja uudelleen liittåimisestä ja uudelleen liittiimiseen kuulu-
vista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset siltä osin kun niitä ei ole korvattu
keskeytyksen yhteydessä.

4. MAKSUT

4.1 Vesihuollon maksut

Laitos perii taksassa tai hinnastossa ja palvelumaksuhinnastossa måiiirättyjä
maksuja.

4.2 Maksujen muutokset

Laitoksella on oikeus muuttaa maksuja j'a taksarakennettaan, jos muutoksen
syynä on jokin seuraavista:

. lainsäädåinnön muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös

. muu erityinen syy olosuhteiden olennaisesti muututtua

Lisåiksi laitoksella on oikeus muuttaa maksuja ja taksarakennettaan niin, että
sopimuksen sisåiltö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu, jos muutoksen syynä
onjokin seuraavista:

. hinnoittelu- ja sopimusjiirjestelmien uudistaminen

. laitoksen käyttö- ja investointikustannusten muutos, ottaen huomioon, että
vesihuoltolain mukaan laitoksen kaikki kustannukset tulee kattaa maksuilla

. ympåiristön- ja terveydensuojelusta, luonnonvarojen käytöstä, maankäytön

rajoituksista aiheutuvat kustannukset tai näden kustannusten muutos

Lisåiksi laitoksella on aina oikeus tehdä maksuihin ja taksarakenteeseen viihiiisiä
muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisåiltöön.

Maksujen muutoksista ja muutosten perusteista sekä taksarakenteen muutok-
sesta laitos ilmoittaa asiakkaalle våihintäåin kuukautta ennen muutosten voi-
maantuloa. Ilmoitus låihetetäåin asiakkaan laskutusosoitteeseen ja se voi esimer-

kiksi sis?iltyä asiakkaalle tulevaan laskuun.

I
II
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5. MITTAUS

5.1 Vedenkulutus ja viemiiriveden mäiirä

Vedenkulutus todetaan laitoksen asentamalla vesimittarilla tai poikkeustapauk-
sessa laitoksen suorittamalla awioinnilla.

Asiakkaan tulee seurata vedenkulutustaan ja sen muutoksia. Asiakkaan tulee
olla riittävästi selvillä kiinteistöltii viemiiriin johdettavan viemåiriveden mäåiräs-
tä ja ilmoitettava laitokselle sellaiset muutokset, jotka vaikuttavat olennaisesti
viemåiriveden måiiiråiiin.

5.2 Mittarin asentaminen

Laitos asentaa vesirnittarin kutakin vesiliittymää kohden. Vesimittarin omistaa
laitos, ellei toisin sovita. Laitos mäåirää vesimittareiden tyypit ja koot. Asennuk-
seen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen, liitoskappaleineen jne. maksaa
liittyja, jonka omaisuudeksi niimä jäävät.

Vesilaitos asentaa liittyjiin kustannuksella vesimittarin vedenkulutuksen totea-
miseksi viem?irilaitoksen käyttömaksun perimistä varten silloin, kun kiinteistö
on liitetty viemåiriin, on irtisanonut sopimuksen vesilaitoksen kanssa ja ottaa
vettä omasta vesilåihteestä. Maksu perustuu laitoksen taksassa tai hinnastossa
m?ifiteltyyn maksuun.

Viemiirilaitokseen liittymisen edellytyksenä on asiakkaan vedenkulutuksen mit-
taus. Laitoksen vaatiessa mittaus on suoritettava laitoksen omistamalla vesimit-
tarilla. Laitoksen ei kuitenkaan tarvitse asentaa vesimittaria, jos vedenkulutus
on erityisestä syystä vähiiinen tai jos kiinteistö on liittynyt ainoastaan laitoksen
viemåiriin.

5.3 Mittaritila

Asiakas on velvollinen korvauksetta varaamaan vesimittarille viranomaisohjei-
den mukaan rakennetun, laitoksen hyvåiksym?in, låimpimåin ja laniakaivolla
varustetun tilan. Vesimittarille voidaan kuitenkin erityisestii syystä varata sellai-
nen tila, jossa ei ole lattiakaivoa. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että

laitos voi esteettä suorittaa mittarin lukemiseen, asentamiseen, huoltoon, vaihta-
miseen yms. liittyvät toimenpiteet./\'
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Laitos ei vastaa viranomaisten ohjeiden vastaisesti rakennetussa ja kunnossa-
pidetyssä mittaritilassa aiheutuvista vahingoista tai lattiakaivon puuttumisesta
aiheutuvista vahingoista.

5.4 Luenta

Laitos lukee vesimittarit l-4 vuoden viilein tai tarpeen mukaan.

Asiakkaan tulee toimittaa laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen
miiåiråiiiminä aikoina. Ellei mittarin lukemaa ole toimitettu mäåiräajassa tai luen-
nasta ole erikseen toisin sovittu laitoksen kanssa, laitoksella on oikeus suorittaa
laskutus arvion perusteella tai periä palvelumaksuhinnaston mukainen korvaus
suorittamastaan luennasta.

Asiakas on velvollinen pyydettäessä ilmoittamaan vesilaitokselle vedenkulutus-
ta koskevia tietoja ja sellaiset muutokset, jotka vaikuttavat vedentoimitukseen
sekä ilmoinamaan tai sallimaan vesilaitoksen ilmoittaa erilliselle viemiirilaitok-
selle liittyjiin vedenkulutuksen märirän.

Laitoksella on oikeus jiirjestää vesimittareiden käukoluenta. Luennan jfiestä-
miseksi laitoksella on oikeus asentaaja käyttä kiinteistöön asennettuja, luen-
taan tarvittavia laitteistoj a.

5.5 Kunnossapito

Vesimittarin kunnossapitää kustannuksellaan laitos. Mikäli vesimittari on vauri-
oitunut asiakkaasta johtuvasta syystä, laitoksella on oikeus periä vaihdosta,
huollosta ja kodauksesta aiheutuneet kulut asiakkaalta.

Ainoastaan laitoksella on oikeus asentaa, korjata, poistaa, kytkeä tai tarkiståa
vesimittari sekä murtaa sen sinetti.

5.6 Tilapåiinen mittarin poisto

Jos asiakas tilapäisen käyttökatkoksen ajaksi haluaa, että laitos ottaa vesimitta-
rin pois mäiiråiajaksi pakkasen, kiinteistöllä tehtävåin työsuorituksen tai muun
vaaran johdosta, on laitos palvelumaksuhinnaston mukaista korvausta vastaan
velvollinen ottamaan mittarin pois sekä asentamaan mittarin uudestaan paikoil-
leen. Asiakkaan on kirjallisesti pyydettävä mittarin poistoa viihintäiin kaksi
viikkoa ennen mäiiräaikaa.

5.7 Mittaustarkkuus

Mittaustarkkuuteen sovelletaan turvatekniikan keskuksen tai muun viranomai-
sen, jolle asia säädösten mukaan kulloinkin kuuluu, antamia mäiiräyksiä. Vesi-
mittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkistuksessa todettu virhenäyttiimä on
pienempi kuin + 5 7o kuormituksen ollessa likimain nimellisvirtaaman suurui-
nen, ellei viranomaisten miiiiräyksistä muuta johdu.

5.8 Tarkistaminen

Laitos tarkistaa vesimittarit kustannuksellaan mäiiräviilein. Lisåiksi laitos tarkis-
taa vesimittarin asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakkaalla on oikeus olla
låisnä tarkistuksessa. Toimenpiteestii tehdäiin pöytåikirja.

Jos asiakkaan tilaamassa tarkistuksessa vesimittarin todetaan näyttävåin kohdas-
sa 5.7 tarkoitetnrjen mäåiräysten mukaisesti oikein, laitos veloittaa asiakkaalta
kulloinkin voimassa olevan tarkistusmaksun. Muussa tapauksessa tarkistuskulut
maksaa laitos.

6. LASKUTUS

6.l Lasku

Laskusta on käytävä riittäviin selkeästi ilmi laskutuksen perusteena kiiytetyt
kulutus- ja yksikköhintatiedot, laskutuskausi sekä erillisistä toimenpiteistä peri-
tyt maksut.

Laitos tarkistaa asiakkaan pyynnöstä arvioituun kulutukseen perustuvaa lasku-
tusta, kun arviolaskutuksen perustana olevissa olosuhteissa on tapahtunut olen-
nainen muutos tai tarkistamiseen on muuten perusteltua syytä.

Laitos laskuttaa asiakasta vzihintazin kerran vuodessa. Laitos on oikeutettu las-
kuttamaan käyttömaksut vesimittarin luennan perusteella edellisiin laskutus-
kausiin tai arviointiin perustuvina erinä, jolloin lopullinen maksu mäiirätään
mittarin luennassa todetun tai laitoksen pyynnöstä tapahtuneen, asiakkaan
ilmoittaman mittarinluennan mukaisen todellisen kulutuksen perusteella.

Laitos hyvittää asiakkaalle liikaa maksetun ja lisäveloittaa puuttuvan mäåir?in.

Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei suoriteta korkoa. Mikäli hyvitettava tai
veloitettava mäiirä on viihåiinen, laitos voi suorittaa tai periä sen seuraavassa

laskussa.

I
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6.2 Laskun maksaminen

Laskut liihetetäåin asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Laskut on mak-
settava viimeistäåin laskuun merkittynä eräpåiivåinä. Laskun låihettåimisen ja erä-
piiiviin viilillä on oltava våihintään kolme viikkoa. Jos asiakas on muu kuin
kuluttaj a, sopijapuolet voivat sopia myös lyhyemmästä eräåintymisaj asta.

6.3 Maksun laiminlyöntr

Jos asiakas laiminlyö laskun mäåiräaikaisen maksamisen, on yliajalta maksetta-

va lisiiksi korkolain mukainen viivästyskorko. Jos eräpåiivä ja maksettava mätirä

on mäiirätty ennalta, viivästyskorkoa on maksettava eräpåiivästä lukien. Jos

eriipiiivää ja maksettavaa mä?irää ei ole mäiirätty ennalta, viivästyskorkoa voi-
daan periä aikaisintaan 30 påiivåin kuluttua laskun liihettåimispiiivästä. Jokaisen

maksumuistutuksen låihettiimisestä laitos perii palvelumaksuhinnastossa mäåirä-

tyn maksun.

Laitos låihettiiä asiakkaalle våihintäåin kaksi maksumuistutusta ennen saatavien

siirtiimistä perintäåin. Maksumuistutus låihetetäåin aikaisintaan kahden viikon
kuluttua laskun eräpävästä.

6.4 Hyvitys/lisäveloitus

Asiakas voi tehdä laitokselle laskua koskevat huomautukset kirjallisesti tai
suullisesti. Huomautuksen tekeminen ei vapauta asiakasta laskun mäåiräaikai-

sesta maksamisesta, paitsi jos laskun eräpiiivä tai mäåirä on selvästi virheellinen
ilmeisen kirjoitusvirheen johdosta.

Jos huomautus osoittautuu aiheelliseksi tai laitos muutoin huomaa laskuttaneen-

sa virheellisesti, laitos hyvittaa asiakkaalle tai veloittaa asiakkaalta puutfivan
mäåiråin. Hyvityksestii tai lisäveloituksesta ei makseta korkoa.

{

Laskutus-, mittaus- tai mittarin luentavirheen perusteella myyjåillä on oikeus

lisäveloitukseen ja asiakkaalla oikeus hyvitykseen. Laskutus-, mittaus- tai mit-
tarin luentavirheeseen perustuvia saatavia laitos ja asiakas voivat vaatia enin-
täiin kolmen vuoden ajalta.

\/1 Asiakas voi kuitenkin vaatia laskutus-, mittaus- tai mittarin luentavirheeseen

N' perustuvia saataviaan virheen koko vaikutusajalta, ei kuitenkaan kymmentii

vuotta pidemmåiltä ajdta, jos laskutus-, mittaus- ja mittarin luentavirheen synty-

misajankohta ja sen vaikutus laskutukseen voidaan jiilkeen p?iin todeta.

2t

t

Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan laskutuksen yhteydessä tai erikseen mittaus-

laitteiden tarkistukseen, asiakkaan aikaisempiin kulutusmäåiriin tai muihin tie-
toihin perustuvan, laitoksen suorittaman arvion nojalla. Lisäveloitukselle tai

hyvitykselle ei suoriteta korkoa sen kertymisen ajalta. Lisäveloituksen maksa-

miselle on asiakkaalle myönnettävä kohtuullinen maksuaika. Jollei asiakas

myönnetyssä ajassa maksa lisäveloituksesta aiheutunutta laskua, voidaan siitä
tiimiin jåilkeiselta ajalta periä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

6.5 Vakuus

Laitoksella on sopimusta tehtäessä oikeus pyytää asiakkaalta, joka ei ole kulut-
taja, kohtuullinen vakuus tai ennakkomaksu sopimukseen perustuvien saatavien

maksamisesta. Laitos voi lisåiksi vaatia asiakkaalta vakuuden tai vakuuden

täydentåimistii tai ennakkomaksua sopimulsen tekemisen yhteydessä ja sopi-

muksen voimassaoloaikana, jos asiakas on olennaisesti laiminlyönyt maksuvel-

vollisuutensa.

Mikäli laitos on erottanut asiakkaan verkostosta jaltai purkanut sopimuksen

maksuihin kohdistuvan laiminlyönnin takia, voi laitos vaatia vakuuden verkos-

toon kytkemisen tai uuden sopimuksen tekemisen yhteydessä. Em. syystä laitos

voi vaatia vakuuden myös kuluttajalta.

Laitos voi vaatia asiakkaalta, joka on kuluttaja, kohtuullisen vakuuden tai va-

kuuden täydentåimistä tai ennak*omaksua sopimuksen tekemisen yhteydessä ja

sopimuksen voimassaoloaikana, jos asiakas on olennaisesti laiminlyönyt mak-

suvelvollisuutensa. Laitoksella tulee lisåiksi olla sopimusta tehtäessä ja sen

voimassa ollessa erittåiin painava syy vakuus- tai ennakkomaksuvaateelleen.

Erittiiin painavia syitä voivat olla esimerkiksi:

. veden toimittaminen kuluttajalle tai viemåiriveden vastaanottaminen kulutta-
jalta on keskeytetty maksun laiminlyönnin takia; tai

. laitoksella on kuluttajalta eräiintyneitä veden toimittamiseen tai viemåiriveden

vastaanottamiseen liittyviä saatavia, joiden mäåiråiä voidaan pitää olennaisena;

tai
. kuluttajan luottotiedoista ilmenee, että kuluttaja on ilmeisesti kyvytön suoriu-

tumaan sopimukseen perustuvasta maksuvelvollisuudestaan.

Kun asiakas on velvollinen antamaan vakuuden tai ennakkomaksua tai täyden-

tåimä:in vakuufta sopimuksen tai nåiiden toimitusehtojen perusteella ja asiakas ei

nåiin tee kohtuullisessa ajassa, tätä voidaan pitää olennaisena sopimusrikkomuk-

sena, joka voi johtaa toimituksen keskeyttiimiseen.
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Vakuuden tai ennakkomaksun suuruus vastaa viihintäåin kolmen kuukauden ja
enintäåin yhden vuoden arvioitua käyttömaksua. Laitos ei maksa vakuudelle tai
ennakkomaksulle korkoa.

Laitos palauttaa asiakkaalle vakuuden sopimuksen päätyttyä våilittömästi, kun
loppulasku on maksettu ja mahdolliset muut sopimuksen mukaiset velvoitteet
on suoritettu. Sopimuksen pysyessä voimassa vakuus palautetaan viimeistäåin
kahden (kuluttajalle yhden) vuoden kuluttua sen antamisesta, jollei asiakas ole
vakuudenpitoaikana laiminlyönyt maksujaan olennaisesti. Jos asiakas ei ole
kuluttaja, laitos ja asiakas voivat sopia vakuuden palauttamisesta muutakin.

Jos asiakas on vakuudenpitoaikana laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa olen-
naisesti ja vakuutta on käytetty asiakkaan maksuihin, jåiljelle jäåinyr osa vakuu-
desta palautetaan sopimuksen päättyessä. Palauttamisesta huolimatta laitos voi
vaatia uuden vakuuden, jos edellä tässä kohdassa tarkoitetut laiminlyönnit alka-
vat uudestaan.

Ennakkomaksuna voidaan periä asiakkaalta etukäteen sovitut maksut, jotka
eräåintyvät myöhemmin. Siltä osin kuin ennakkomaksua ei käytetä maksuihin
niiden eräpåiivänä, laitos hyvittää asiakkaalle ennakkomaksun eråipåiivää seuraa-
vien laskujen yhteydessä.

Vakuuden tai ennakkomaksun luovuttamisen sijasta laitos ja asiakas voivat
sopia sopimuksen mukaisten maksujen maksamisesta ennakkoon. Palaamisesta
tavanomaiseen maksuaikatauluun noudatetaan soveltuvin osin, mitä edellä tiissä
kohdassa vakuuden palauttamisesta on sanottu.

7. LAITOKSEN TOIMINTA JA KESKEYTYKSET

7.1 Laitoksen toiminta

Laitos toimii siten, että vedentoimituksen ja viemiiriveden vastaanoton katkok-
set ja vedentoimituksen paineen tai laadunvaihtelut eivät poikkea alalla yleises-
ti hyvåiksytystä käytiinnöstä ja terveydensuojelulainsiiädåinnön mäåiräyksistä.
Laitos on velvollinen kunnossapitåimäåin ja varustamaan laitoksen laitteistot
siten, että vedentoimituksen ja viemåiriveden vastaanoton katkoksia tapahtuu
mahdollisimman harvoin. Laitos ryhtyy toimenpiteisiin siten, ettii vedentoimi-
tuksen ja viemåirivesien vastaanoton keskeytyessä katkos muodostuu kustan-
nukset huomioon ottaen mahdollisimman lyhyeksi ja viihåin haittaa tuottavaksi.

Laitos jåirjestääyli24 tuntia kestävien vedentoimituskatkosten aikana mahdolli-
suuden veden ottamiseen tilapåiisistä vesipisteistä.

Laitos voi antaa tarvittaessa toimintaohjeita vedentoimituksen tai viemåiriveden
vastaanoton katkoksiin varautumisesta, varoajoista ja menettelytavoista katkos-

ten aikana ja våilittömåsti niiden jåilkeen. Laitos ei vastaa ohjeiden ja varoaikojen
noudattamatta jättiimisestä asiakkaalle, asiakkaan kw-laitteistolle tai kolman-
nelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista.

7 .2 Ynhe ja oikeus hinnanalennukseen

Vesihuollossa on virhe, kun veden laatu tai toimitustapa tai laitoksen palvelu ei

vastaa sitä, mitii sopimuksen tai säädösten perusteella voidaan edellynåiä. Vesi-

huollossa on virhe myös silloin, kun se on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskey-
tynyt, jollei keskeytystä voida pitZiä keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon
ottaen våihäisenä. Virheenä ei yleensä pidetä jåiljempiinä kohdissa 7 .3,7 .4 ia7 .5
tarkoitettuja ja niihin rinnastettavia tapahtumia.

Virheenä pidetäiin myös liitostyön tai veden toimittamisen jaltai viemiiriveden
vastaanoton aloittamisen viivästymistä sovitusta ajankohdasta, jos viivästymi-
nen johtuu laitoksesta ja jos viivästystä ei ole pidettävä syy ja olosuhteet

huomioon ottaen viihäsenä.

Asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Jos virhe perus-

tuu vesihuollon keskeytykseen, hinnanalennuksen määrä on viihintäåin kahta
viiktoa vastaava osulls vuotuisesta perusmaksusta. Vaatimus hinnanalennukses-

ta on esitettävä laitokselle kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas havaitsi vir-
heen tai hiinen olisi pitiinyt se havaita.

7.3 Ylivoimainen este

Laitoksella on oikeus viilittömiisti tilapåiisesti keskeyttää vedentoimitus jaltai
viem?iriveden vastaanotto tai rajoittaa niitä ylivoimaisen esteen vuoksi tai jos se

on viilttämätöntä ihmishenkeä, terveyttä tai omaisirutta uhkaavan vaaran vuoksi.

Ylivoimaisen esteen sattuessa laitos vapautuu vedentoimituksesta ja viemåiri-

veden vastaanotosta siinä mäåirin ja niin pitkåiksi ajaksi, kuin laitoksen normaali
toiminta on ylivoimaisen esteen vuoksi mahdotonta.

7.4 Ennalta arvaamaton tilapäinen keskeytys

Laitoksesta riippumattoman syyn tai asiakkaan tai kolnannen aiheuttaman syyn

kuten vedentoimitukseen tai viemfiveden vastaanottoon tarvittavan laitteen tai
putken rikkoutumisen, såihkön toimituskatkoksen, vedenhankinnan hiiiriöiden tai

sammutusveden toimittamisen tai muun vastaavan syyn takia voi laitos tilapäses-

ti keskeyttä tai rajoittaa vedentoimitusta ja viemåiriveden vastaanottoa.

e1
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Laitos voi tilapåiisesti keskeyttää vedentoimituksen tai rajoittaa sitä jäteveden-
puhdistamon toimintahiiiriön tai viemåirilaitteiston tai -verkoston vian takia.

Laitoksen tulee ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin vedentoimituksen ja viemiiri
veden vastaanoton jatkamiseksi.

7.5 Tilapiiinen keskeytys huoltotyön takia

Vedentoimitukseen tai viemåiriveden vastaanottoon tarvittavan laitteen, koneis-
toihin tai verkostoon kohdistuvan työn tai muun viilttiimättömåin syyn vuoksi
laitos voi tilapiiisesti keskeyttää vedentoimituksen jaltai viem?iriveden vastaan-
oton tai rajoittaa niitä.

Laitos voi tilapåiisesti keskeyttää vedentoimituksen tai rajoittaa sitä jäteveden-
puhdistamoon tai viemiirilaitteistoon tai -verkostoon kohdistuvan työn ajaksi.

7. 6 Keskeytyksistä j a raj oituksista tiedottaminen

Ennalta arvaamattomista ja iikillisesti syrtyneistä vedentoimituksen tai viemä-
riveden vastaanoton keskeytyksistä tai rajoituksista laitos tiedottaa olosuhteet
huomioon ottåen viipymättä asiakkaalle.

Huolto-, korjaus- ym. töiden takia tapahtuvista, etukäteen tiedossa olevista
keskeytyksistä tai rajoituksista laitos tiedottaa hyvissä ajoin ennen töiden aloit-
tamista: rajoitettuja alueita koskevista keskeytyksistäja rajoituksista liittyjåikoh-
taisesti ja laaja-alaisista keskeytyksistäja rajoituksista lehdistön v?ilityksellä.

7.7 Laitoksen korvausvelvollisuus

Laitos korvaa vesihuollossa olevasta virheestä henkilölle taikka yksityiseen
käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kåirsineen pääasiassa sellai-
seen tarkoitukseen käyttiimiille omaisuudelle aiheutuneen vahingon.

Laitos korvaa vesihuollossa olevasta virheestä kuluttajalle aiheutuvan taloudel-
lisen vahingon. Våilillisen vahingon laitos on velvollinen korvaamaan vain, jos
virhe tai vatrinko aiheutuu huolimattomuudesta laitoksen puolella. Viililliset
vahingot on lueteltu vesihuoltolain 28 $:n 3 momentissa.

Laitos ei vastaa niistä haitoista, vahingoista tai edunmenetyksistä, jotka aiheutu-
vat asiakkaalle sellaisista toimituksen keskeytyksistä ja rajoituksista, jotka eivät
johdu vesihuollon virheestä.

Laitos ei vastaa niistä veden laadun ja paineen vaihteluista tai viemäriveden
vastaanoton keskeytyksistii tai rajoituksista aiheutuvista haitoista, vahingoista
tai edunmenetyksistä, jotka eivät johdu vesihuollon virheestä.

Laitos ei myöskä?in vastaa vahingoista, haitoista tai edunmenetyksistä, jotka
johtuvat siitä, että kiinteistön vesihuolto on keskeytetty asiakkaan pyynnöstii tai
jotka johtuvat asiakkaan tai kolmannen henkilön laitteista, toimenpiteistä tai
laiminlyönneistä.

7.8 Vahingon toduminen ja rajoittaminen

Sopijapuolen tulee vahingon estiimiseksi, sen sattuessa tai sen uhatessa ryhtyä
kaikkiin sellaisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita hiinel-
tä voidaan kohtuudella vaatia ja edellyttää. Jos asiakas omalla toiminnallaan
aiheuttaa vahingon, ei laitoksella ole velvollisuutta korvata sitä. Vahinko, joka
on aiheutunut sopijapuolelle nåiiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon ra-
joittamisesta, on korvattava.

7.9 Yleiseen viemZiriin johdeftavan veden mädriin ja laadun rajoitukset

Asiakas ei saa johtaa laitoksen viemåiriin sellaisia vesiä tai sellaisia haitta-
ainepitoisuuksia sisåiltäviä vesiä, joiden osalta on erikseen valtioneuvoston pää-

töksissä tai viranomaismäiiräyksissä säädetty tai mäåirätty tai, jotka ovat vahin-
gollisia viemiireiden, pumppaamoiden ja puhdistamoiden toiminnalle tai
jätevesilietteen käsittelylle ja hyötykäytölle tai vastaanottovesistölle.

Laitoksen viemåiriin ei saa johtaa bensiiniä, liuottimia tai palo- ja räjåihdysvaaraa
aiheuttavia aineita tai muita ongelmajäneitä.

Laitoksen viemåiriin ei saa johtaa haittaa tai vahingon vaaraa tuottavasti:

- esineitä, tekstiilejä, metalleja, hiekkaa, multaa; lasia, kumia, muovia, rasvaa,

öljyä tai muita sellaisia yhdyskunta- tai teollisuusjätteitä, jotka saattavat

aiheuttaa viemåirin tukkeutumista tai vaikeuttaa viemåirivesien käsittelyä tai
ainetta, joka reagoidessaan viemäriveden kanssa voi aiheuttaa tukkeutumista,
myrkkyjä, syöpymistä tai viemåiriveden merkittävää låimmön nousua,

- myrkkyjä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita, happoja tai viemåirilai-
toksen rakenteita syövyttäviä aineita,

- viemåirivettä, jonka pH-luku (happamuusarvo) yleisen viemåirin liitoskohdas-

sa on pienempi kuin 6,0 tai suurempi kuin 11,

- suurta hetkellistä vesimäåirää tai suurta mäiirää vettä, jonka låimpötila ylittää
+40 "C,
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- viemiirilaitoksen tai purkuvesistön kannalta muita vahingollisia tai myrkylli-
siä aineita tai aineita, jotka hiiiritsevät viemäriverkoston tai jätevedenpuhdis-
tamon toimintaa tai vaarantavat työntekijöiden terveyden.

Huleveden ja perustusten kuivatusveden johtaminen jätevesiviemiiriin samoin
kuin jäteveden johtaminen hulevesiviemfiin on kielletty, ellei johtamisesta ole
sovittu erillisellä sopimuksella.

7.10 Asiakkaan vastuu ja ilmoitusvelvollisuus

Asiakas on korvausvelvollinen laitokselle, muille asiakkaille ja kolmannelle
osapuolelle niistä haitoista ja vahingoista, joita em. ohjeiden ja varoaikojen
noudattamatta jättiimisestä, sopimuksessa ja valtioneuvoston asetuksissa tai
päätöksissä mainittujen enimmåiispitoisuuksien ylittiimisestä ja 7.9 kohdassa
mainittujen kieltojen noudattamatta jättiimisestä aiheutuu laitokselle, viemåiri-
veden käsittelylle, vastaanottovesistölle taijätevesilietteen hyötykäytölle.

Jos kiinteistöltä on joutunut tai uhkaa joutua viemiiriin kiellenyjä tai haitallisia
aineita, on asiakkaan viipymättä ilmoitettava asiasta laitokselle.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle sellaiset muutokset, jo&a vai-
kuttavat kiinteistöltä laitokselle tulevan viemåiriveden tai jätevesilietteen laa-
tuun. Tieto viemäriveden tai jätevesilietteen laadun muuttumisesta ja niihin
vaikuttavista olosuhteista on annettava laitokselle våihintäåin kaksi viikkoa
ennen muutosten toimeenpanoa.

S. KIINTEISTÖN VESIHUOLTOLAITTEISTOT

8.1Kwlaineistot

Kiinteistön vesihuoltolaitteistoja (kwJaitteistoja) ovat kiinteistön laitteistot
talous-, sammutus-, jäte- sekä huleveden ja perustusten kuivatusveden johtami-
seksi.

Tonttijohtda ovat tonftivesijohto, tonttiviemåiri ja tonttihulevesiviemiiri. Tontti-
vesijohto on talousveden johtamista varten asennettu liittiimiskohdan ja kiinteis-
tön vesimittarin viilinen johto. Tonttiviemåiri on liittiimiskohdan ja rakennuksen

välinen jätevesiviemåiri. Tonttihulevesiviemiiri on liittiimiskohdan ja kiinteistön
hulevesilaitteiston välinen huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi

asennettu viemfi.

8.2 Rakentamista koskevat m?iiiräykset

Sen lisåiksi, mitä kunnan rakennusvalvonta katsoo tarpeelliseksi, kw-laitteisto-
jen suunnittelu-, asennus-, muutos-, korjaus- ja kunnossapitotöissä sekä laitteis-
toja koskevissa tarkastuksissa on noudatettava lainsäädåintöä ja lainsäädåintöön
perustuvia kw-laitteistoja ja työnjohtoa koskevia viranomaismäåiräyksiä ja
ohjeita sekä niiden perusteella annettuja vaatimuksia.

8.3 Suunnitelmat ja asentaminen

Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan laitokselle kw-laitteiden asennusten alka-
misesta ja edistymisestä laitoksen antamien ohjeiden mukaan.

Jos liitettävässä kiinteistössä on aikaisemmin rakennetnrja kwlaitteistoja, jotka
liittyjä haluaa edelleen pitää käytössä, liittyjåin on esitettävä vaadittaessa laitteis-
toista laitoksen mäiirittelemät piirustukset. Laitos voi suorittaa laitteistojen tar-
kastuksen sekä pättää, missä laajuudessa laitteistot ovat hyvåiksyttävissä.

Jos liittyjä hatuaa muuttaa tai tiiydentiiä kw-laitteistda tai ottaa käyttöön laitok-
selle aikaisemmin ilmoittamiensa kvvlaitteiden lisiiksi muita laitteita tai lisää
huomattavasti veden käyftöä tai viemåiriveden johtamista tavalla, jota ei ole
voitu edellyttää kiinteistön vesijohtoja ja viemiireitä mitoitenaessa, on niitä
koskevat suunnitelmat ennen muutostöihin ryhtymistä esitettävä laitoksen tar-

kastettavaksi.

Laitos huomauttaa tarkastuksessa havaitsemistaan puutteista liittyjiille, mutta
laitteistojen, piirustusten tai suunnitelmien tarkastus ei siirrä asiakkaan vastuuta

kiinteistön kwlaitteistojen asianmukaisesta toiminnasta laitokselle.

8.4 Tonttij ohtojen muutostyöt

Liittyjä on velvollinen osallistumaan tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden
kustannuksiin saamansa hyödyn mukaisella osuudella, mikäli muutostyöt teh-
dä?in laitoksen verkostden muutostöiden yhteydessä ja niistä johtuen. Tåimä

koskee muulla alueella kuin liittyjiin kiinteistöllä olevaa tonttijohto-osuutta, kun
liittymiskohta on liitfiiin kiinteistön alueen ulkopuolella. Siltä osin kuin liittyja
ja laitos eivät toisin sovi, kustannusosuudet jakautuvat seuraavasti:

Johdon ikä Laitoksen kustannusosuus Liittyjän kustannusosuus

Vuosia Vo Vo

0-5 100 0
5-15 70 30

15 -30 40 60
yli 30 0 100
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Jos liittyjä haluaa muuttaa tonttijohdot kustannuksellaan toiseen paikkaan, on
toimenpiteestä sovittava kirjallisesti laitoksen kanssa.

8.5 Laitoksen velvollisuudet

Laitos suorittaa tonttijohtojen liitostyön laitoksen johtoihin. Laitos vastaa suo-
rittamistaan töistä kulloinkin voimassaolevien rakennusurakan yleisten sopi-
musehtojen mukaisesti. Jos laitos toteaa, että asiakkaan vedenkulutus on niin
suuri, että on syytä epäillä wotoa kiinteistön kvv-laitteistossa, laitos saattaa
asian asiakkaan tietoon.

8.6 Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan on suunniteltava, rakennettava ja kunnossapidettävä kw-laitteistot
siten, että niistä ei aiheudu haittaa kiinteistölle, laitokselle eikä kolmannelle
osapuolelle ja että vesi såiilyy jatkuvasti talousveden laatua valvovien viran-
omaisten asettamien laatuvaatimusten mukaisena. Haittana pidetäiin esimerkik-
si vuotavia viemåireitä.

Mikiili asiakkaan viemåirivesi ei sellaisenaan täytä yleiseen viemiiriin johdetta-
ville viemåirivesille asetettuja vaatimuksia tai se sisåiltää merkittävissä mäåirin

laitoksen kannalta haitallisia aineita, se on esikäsiteltävä ennen laitoksen viemä-
riin j ohtamista laitoksen hyvåiksymiillä tavalla.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan sellaisten tonttijohtojensa tai niihin kuulu-
vien laitteiden uudistamisesta ja korjaamisesta, jotka saattavat vaikeuttaa tai
vaa.rantaa laitoksen toimintaa. Jos asiakas laitoksen kehotuksesta huolimatta
laiminlyö korjaustyön, voi laitos asettaa kohruullisen mäåiräajan, jonka kuluessa
työ on suoritettava toimituksen keskeyttåimisen uhalla. Laitos voi laskuttaa
mahdollisen vuodon aiheuttamasta hukkavedestä.

Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan laitokselle tonttijohdoissa sekä

laitoksen laitteissa havaitsemistaan vioista ja vuodoista.

F; Laitoksen verkostoon liitetyn kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön
2t vesihuoltolaitteistosta liittiimiskohtaan saakka. Asiakas vastaakiinteistökohtais-

\A ten kvvlaitteiden kunnosta. Asiakkaan on säåinnöllisesti tarkastettava ja kun-

1g\ nossapidettävä kiinteistökohtaiset kvv-laitteensa kuten vesijohtopaineen korot-
tamiseen ja alentamiseen, viemåiriveden pumppaukseen, käsittelyyn ja
padotukseen varautumiseen, vedensaannin ja viemåiriveden johtamisen katkok-
siin varautumiseen tarkoitetut sekä muut vastaavat laitteet.
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Kiinteistön vesihuoltola:tteisto tulee muutenkin pitäa seilaisessa kunnossa ja
sitä tulee käyttää siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa laitoksen laitteiston
käytölle eikä terveydelle ja ympåiristölle. Asiakas on velvollinen noudattamaan
laitoksen antamia ohjeita tai mäåiräyksiä niiiden laitteiden asenramisesta, käytös-
tä, kunnossapidosta ja toiminnan tarkkailusta. Asiakas on laitoksen kirjallisesta
pyynnöstä velvollinen poistamaan laitoksen toimintaa haittaavat kiinteistökoh-
taiset kvvlaitteistot.

Asiakas ei saa sulkea eikä avata tonttivesijohtoon kuuluvaa sulkuventtiiliä ilman
laitoksen lupaa.

8.7 Asiakkaan kvv-laitteen käyttö poikkeustilanteissa

Poikkeustilanteessa laitoksella on oikeus toimittaa tilapiiisesti vettä asiakkaan
kiinteistön tonttivesijohdon kautta toiselle asiakkaalle tai johtaa asiakkaan vie-
miireitä käyttiien toisen asiakkaan viemåirivettä yleisiin viemiireihin. Asiakkaal-
la on oikeus saada todetusta haitasta mittaukseen tai arviointiin perustuvaa
käyttömaksua vastaava hyvitys.

Laitoksen toimintahåiiriön aikana tai våilittömästi sen jåilkeen laitoksella on
oikeus käyttää asiakkaan kvv-laitteistoja yleisen vesijohdon huuhtelemiseen.
Asiakkaalla on oikeus saada mittaukseen tai arviointiin perustuvaa käyttömak-
sua vastaava hyvitys.

8.8 Kvvlaitteistoja koskevia erillismäiiräyksiä

Mikäli asiakas yritystoiminnan tai muun syyn vuoksi vaatii keskeytymätöntä
vedensaantia, viemiiriveden johtamista tai toiminta asettaa erityisvaatimuksia
veden laadulle, asiakas on velvollinen varautumaan laitoksen toiminnan hiiiriöistä
aiheutuviin luvussa 7 mainittuihin katkoksiin tai veden laadun vaihteluihin kiin-
teistökohtaisilla varolaitteilla, varavesisäliöilIä tai muulla vedensaannin, viemiiri-
veden johtamisen tai veden laadun turvaavalla kiinteistökohtaisella laitteella.

Laitoksen vesijohtoon liitetyllä vesilaitteistolla ei saa olla yhteyttä muusra vesi-
liihteestä vetensä saavaan vesilaitteistoon.

Mikäli yksittåiisen liitettdviin kiinteistön korkeus tai korkeustaso poikkeavat
merkittävästi alueella yleisesti vallitsevista kiinteistöjen korkeuksista tai korke-
ustasoista, on liittyjä velvollinen varustamaan kiinteistönsä kiinteistökohtaisella
vesijohtopaineen korotukseen tai alennukseen tarkoitetulla laitteistolla. Kiin-
teistökohtaiset vesijohtopaineen korottamiseen tai alentamiseen tarvittavat lait-
teet saa asentaa vain vesilaitoksen erikseen antamalla luvalla.
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Jos liittyviin kiinteistön korkeustaso on sellainen, että viemåirivesien johtaminen

yleisiin viemiireihin ilman pumppausta ei ole mahdollista, on liittyjä velvollinen
varustamaan kiinteistönsä pumppaamoilla viemiirivesien johtamiseksi.

Rakennuksen sisäpuolisella viemåiröinnillä ei saa olla yhteyttä hulevesiviemä-
riin. Hule- ja valumavesiä ei saa johtaa salaojaverkostoon.

Kiinteistökohtaisten viemåiritulvien estiimiseksi asiakkaan on suojaftava pado-

tuskorkeuden alapuolella olevat viemiiröidyt tilansa.

Jätemyllyn saa asentaa vain laitoksen antamalla luvalla.

9. KIINTEISTÖN SAMMUTUSVESILAITTEISTOT

9.1 Hakemus ja sopimus

Asiakkaan tulee tehdä kirjallinen hakemus vesilaitokselle sammutusveden

hankinnasta silloin, kun kiinteistölle on tarkoitus rakentaa automaattiset tms.

sammutusvesilaitteet.

Laitos voi tehdä erillisen sopimuksen sammutusveden toimittamisesta kiinteis-
tökohtaisiin sammutusvesilaitteisiin, mikäli laitos katsoo, että liittåimisestä ei

aiheudu haittaa talousveden toimittamiselle eikä muulle laitoksen toiminnalle.

Laitoksella ei ole velvollisuutta hyviiksyä sprinklerilaitteistoja ky&ettävziksi
suoraan verkostoon.

9.2 Syöttövesijohto

Syöttövesijohto on liittymiskohdan ja sprinklerilaitteiston våilinen vesijohto.

9.3 Liittymiskohta

Laitos osoittaa sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon liinymiskohdan, joka voi
poiketa näden märiräysten mukaisesta tonttivesijohdon liittymiskohdasta.

9.4 Suunnittelu ja asentaminen

Sprinklerilaitteiston suunnittelussa ja asennuksessa on noudatettava kulloinkin
voimassa olevia sprinklerisäiintöjä sekä kwJaitteistda koskevia mäiiräyksiä ja
ohjeita.

Asiakkaan on esitettävä sprinklerilaitteiston, muiden sammutusvesilaitteiden ja
koko kiinteistön mitoitusvesimäåirä, sekä asian harkinnassa tarvittavat muut
laitoksen erikseen pyytåimät selvitykset.

9.5 Kunnossapitovelvollisuus

Asiakas vastaa kiinteistökohtaisten sammutusvesilaitteistojen toiminnasta ja
kunnosta kvvlaitteistoista annetnrjen viranomaismåiiiräysten mukaisesti.

9.6 Sammutusvesilaitteiden kokeileminen

Sammutusvesilaitteiden kokeilemisesta on asiakkaan ilmoitettava laitokselle.
Kokeilemisesta peritäiin laitoksen palvelumaksuhinnastossa mäåirättyjä maksu-
ja.

Asiakas on velvollinen tiedottamaan muille asiakkaille kokeilusta aiheutuvista
paineen ja veden laadun muutoksista. Asiakas vastaa kokeilusta mahdollisesti
aiheutuvista vahingoista ja haitoista muille asiakkaille ja laitokselle.

9.7 Muutokset

Jos laitoksen arvioima toimitusvesimäåirä, painetaso tai muut vedentoimituk-
seen vaikuttavat tekijät muuttuvat, asiakas on velvollinen saattamaan asian
laitoksen tietoon. Laitoksella on oikeus tarkistaa sopimus uusia olosuhteita
vastaavaksi.

9.8 Irtikytkentä ja tarkastus

Sprinklerilaitteistojen irtikytkennässäja tarkastuksessa tulee noudattaa sisäasi-

ainministeriön antamia mäZiräyksiä.

10. ASIAKKAAN KIINTEISTÖN T<I|.YTTÖ

I 0. I Johtojen, laitteiden j a merkkikilpien sijoittaminen

Laitoksella on oikeus kiinteistön omistajaa tai haltijaa kuultuaan korvauksetta
sijoittaa tarpeellisia johtda, laitteita ja merkkikilpiä liittyjåin kiinteistöön tarkoi-
tuksenmukaiseen, kiinteistön käyttöä mahdollisimman viihåin haittaavaan paik-
kaan. Tiillaiset johdot, laitteet ja merkkikilvet on tarkoitettu vedentoimitusta,
veden laadun tark*ailua, viem?iriveden poisjohtamista, verkostden huoltoa tai
palo- ja pelastustoimen tarvitsemaa sammutusveden ottamista varten.
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10.2 Yleisen viemåirin tuulettaminen

Asiakas on velvollinen sallimaan laitoksen viemärin tuulettamisen kiinteistön
viemiirin kautta, jollei siitä aiheudu kiinteistölle sanottavaa haittaa.

10.3 Liikkuminen ja toimenpiteet asiakkaan tiloissa ja kiinteistöllä

Asiakas päästää laitoksen edustajan tiloihinsa asennus-, tarkastus- sekä muita
laitoksen toiminnan kannalta tarpeellisia toimenpiteitä varten.

Laitoksen edustaja tai laitoksen valtuuttama saa tarvittaessa liikkua asiakkaan
kiinteistöllä ja suorittaa siellä vesihuoltolaitteiston rakentamisen, kunnossa-
pidon ja käytön kannalta tarpeellisia toimenpiteitä. Jollei erityisestä syystä
muuta johdu, laitos ilmoittaa liikkumisesta ja toimenpiteistä etukäteen asiak-
kaalle.

Asiakas sallii laitoksen edustajan pääsyn kiinteistöön vesimittarin asentamista,
lukemista ja muita huoltotoimenpiteitä varten. Jollei erityisestä syystä muuta
johdu, laitos ilmoittaa liikkumisesta ja toimenpiteistä etukäteen asiakkaalle.

Laitos huolehtii siitä, että asiakkaan kiinteistöllä liikkumisesta ja toimenpitei-
den suorittamisesta siellä aiheutuu mahdollisimman viihiin haittaa tai vahinkoa
kiinteistölle tai sen käytölle. Laitos korvaa kiinteistölle tai sen käytölle aiheutta-
mansa haitan ja vahingon, lukuunottamatta tilapåiistä viihtyvyyden viihentymis-
tä tai kiinteistön käytön rajoittumista tilapäsesti tai muuta niihin verrattavaa
våihästä haittaa ja vahinkoa.

11. ERIMIELISYYDET

Laitoksen ja asiakkaan välisiä sopimuksia sekä nåiitä yleisiä toimitusehtoja
koskevat erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa. Kanne nostetaan laitok-
seen liitetyn kiinteistön sijaintipaikan kiiräjäoikeudessa, ellei yksittZiistapauk-
sessa ole toisin sovittu tai pakottavasta lainsäädåinnöstii muuta johdu.

Asiakas,joka on edellä kohdassa 1.8 tarkoitettu kuluttaja, voi saattaa vesihuol-
lon sopimusehtoja koskevat kuluttajavalituslautakunnan toimialaan kuuluvat
erimielisyydet kuluttajavalituslautakunnan käsiteltävåiksi ja nostaa kanteen Suo-
messa olevan kotipaikkansa kiiräj äoikeudessa.
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SOPIMUS
kllntelstön liittämlsestä

Kun kåytlösopimus, liittyiån suostumus liittesnå

jåt€v€si- hulevesi- uudis-

muutoin tarkoitetlujen suunnitelmien lisåksi on laitokssn hwåksyttävåksi ånnettava kappal€ena

olåvla

Ylelstå

fS Asiakkaalla tarkoitetaan låsså sopimuksessa kiint€istön
omistajaa,kiint€istön haltiiaa tai muuta osapuolta, joka on
vesihuoltolaitoksen (jålj. laltos) sopijapuoli.

Liittyjållä lsrkoitetaan tåsså sopimukse$a asiåkesta. ioka on
laitokseen liitettåvån tai liii€tyn kiinteistön omistaia tai omistaian
vertainen haltiia. Liittyiållå tarkoitetaan myös luovutuksensaaiåa,
jollo sopimus. on siiiretty kiint€istön omistajan tai omiståjan
venaisen haltijan vaihtu€ssa.

Kiinteistön haltijalla tai muulla osapuolella (iålj. kiinteistön hatti-
ja) tarkoitetaan asiakasta, ioka hallitsse laitokssn verkostoon
liilettyå kiinteistöä tai Ekehnusta liittyjån kanssa tekemänsä
maan- tai huongonwokra$Oimuksn D€rusl€€lla. esimerkiksi
liinyjån ieollisuus- tai *uinkiinteistön päåvuokrataissna.

2 S Sopijapuolet sitouluvat noudattamaan tåmån soDimuksen
sopimushtoia, laitoksen kulloinkln voimassa olovia väsihuollon
yl€isiå toimitus€htoja ia laitoksen taksaa tai hinnastoa sekå
erillisten maksujen osalta palvelumaksuhinnastoa.

3 S Kiinteislöllå, jota voimassaoleva liittymissopimus koskee. tul€e
olla voimassa mvös kåvfiösoDimus. Liittuiåri ia lailoksen välinen
kåyttösopimus tähdåai sanianaitaisedti kuin tiittymissopimus.

4 5 Laitos voi t€hdå kåvttösoDimuksen mvös klinteistön haltiien
kanssa, ios liittyjä antäa siitien kiriallisentuostumuksensa iaios
laitoksella ei ols liwiåltå €rååniyneitå maksuia koskevia säa:ta-
via. Lisåksi kiinleistöå kosk€van liittymismaksln tut@ oila mak-
s€ttu.

Silloin kun muula myöh€mmin tehtyå kåyttösopimusta si ote
volmassa, sovelletaän liittyiån iå iaitokSsn iåtistå käyttö-
sopimusta.

5 S Asiakas vastaa vesihuoltolaitoks€lle edellå 2s:sså tarkoilettu.
j€n maksuien suorittamisssta.

Liittyiå vastaa kiinteistön liitlvmls-. Derus- ia kävtömaksusta.
Silloin kun laitos on t€hnyt kåynösobimuksän kiinteistön hatti-
jan kanssa, vastuu maksuista jakaantuu niin, åll€i toisin erik-
se€n sovita, ettå liittyiå vastaa laitokselle kiinteistön
liittymismaksusta ia laitoksen kan$a kåWösoDimuks€n t6hnvt
kiinteistön haltija kåyttö- ja p€rusmaksudia. Liiiiyiå vastaa myös
mahdollisesta lisåliiwmismaksusta lailoksen takaän tai hinnasion
mukaisesti.

6 S Silloin kun asiakkaalla on oik€us irtisanoa sooimus tai k€skevt-
tåå palvelun toiminaminen, asiakkaan tutee ilmoittaa tådtå
laitokselle kirjallisesti viimeiståän kaksi viikkoa ennen haluttua
sopimuksen pååttymisaiankohtaa tai keskeytyks€n aiankohtaa.

Kiintelstön llittämlstä koskevat ehdot

7 5 Kiinteistö liiietåån laitoks€n vesijohtoon jaltai iätevesiviemåriin
janai hulevesivi€måriin s€n mukaan kuin aopiryiuksessa tarkem-
min sanotaan.

lobSTonttiv€sijohdon ja tonttiviemärin rakentamisen ia maan-
rakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjå. Muulla elueella
kuin liiltyjån tontin/kiinteistön alueella maanrakennustöistä huo-
lehtii kuil€nkin lailos ja laskuttaa liittyjåå laiioksen taksan tai
hinnaslon mukais€sti.

Tonttivesiiohdon hankkii ja as€ntaa liittyjån kustannuksolla
liittyjå iai laitos. Jos liittyjå suorittaa lonnivesijohdon hankin-
nan ja asentamisen, laitos mååråå ia hwåksyy tonttivesi-
johdon ain€en. koon ja sijoituksen. Liiloslyön lskee aina låitos.

Tontliv€sijohdon ja tonttiviemårin kunnossapidosta ia uudelleen
rakentamisesta maanrakennustöineen huolehtii kustannuksel-
laan liittyjå tontin/(iinteistön alu€slla. Muulla alue€lla kuin
liitwiån tontitVkiint€istön alueella ol€van tonttivesiiohdon ia
tontiiviemårin osuud€n kunnossapidosta ia uudelleeå rakentå-
misesta maanrakennustöineen huolehlii laitos ja laskuttaa tåstå
liittyjäå.

Laitos laskuttaa liittyjåå tsksmistäån hankinnoista, asennuksista
ia löistå laitoksen taksn tai hinnaston mukaisesti.

Liittyjä sitoutuu tonttijohlojen rakoniamisssa ia tontivesiiohdon
maanrakennustöisså, hanklnnassa ja as€nnuksessa noudatta-
maan laitoksen antamia ohjeita.

Muulla alu€slla kuin liittyjån tontin/kiinieistön alu€ella tarkoite-
taan tllsså sopimuks€ssa katualu€ita, liikonn€alueita, toreja,
tiealueita, puistoja ja muitå liittyjålle kuulumattomia alueita.
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11 S Liityiå
Litttyjå
nojalla
nojalla
€htoja.

Luovutuksgnseja tul€e sopijapuoloksi, kun laitos on hwåksy-
nytsopimuksen siirron. Lailos ilmoittaa luovutuksensaaialle sii.-
ron hyvåksymisestå. Siiilon hwåksyminen edellyltåå, €tlä
liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot tåyt€tty
iai uusi liittyiä on ottanut €dellå mainilui vslvoitte€t nimenomai-
sesti vastatiavakssen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaia
katsotaan uudeksi liittyjåksi. ionka kan$atehdåån uusi liiWmis-
ja kåyttösopimus ja joha veloit€taan liittymismaksu.

Kiinteislön luovutukssllå tarkoitetaan lässå kohda$a toim€npi-
dettå, jonka seurauksena kiinteistön omistaja'tai omistajan
vårtainen haltUa vaihtuu.

Pelvelulen kåynöå Ir toimittamisia kosksvat ehdot

12S Laitos loimitlaa asiakkaalls talousvettå ja^ai vastaanottaa
asiakkaan asumajålevettå tåi laadultaan vaslaavia muita kåy-
töstå poisiettuia vesiä ialai hul€- ja perustusten kuivatusv€siå
låtä sopimusta ja laitokssn voimasa olevia vesihuollon ylsisiä
toimitusehtoja noudatlaen.

13 S Jollei loisin sovita, asiakas toimittaa laskutusta varton vesi-
mitt3rin lukematiedot laitoksen kirjallisesta pyynnöstå

I kenaa vuodesse

14 S Jos asiakas vaihtuu, sopimuksen lehnyt asiakas on vastuussa
laitokselle kiinteistön vedenkulutuksssta ja viemårivesien johla-
misesta aiheuluvista maksuista vesimittårin lukomiseen saek-

ionka
lonka

2

=

E
J

sen

ka, ioka on suorii€ttava viim€iståån kahden viikon kulu€ssa
vaihtumis- tai eroamisilmoituks€n saapumisesta lukien. Muilta
osin noudatstaan mitä erååntyneen saatavan perinnåstä on
sååd€tty.

ylolslå

esiletly liitteesså nro
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8 I Enn€n kiint€istön vesi- ja viemårilaitteistoien (kwlaitteistojen)
asentåmisla on niitå kosk€vat suunnitelmet esitettåvå laitosta
koskevalla osalta laitoksen tarkastettavaksi. Suunnitelmiin tulee
kuulua tåsså sopimukssssa lu€l€llul piirustukset.

I S Mahdollisesta rakentamisikaisesta veden toiminamisesta ia
viemåriveden johtamis€sta sekå nåid€n laskuluksosta sovitaän
erikseen.

I 0a 5 Tonttivesiiohdon ja tonttiviemärin rakenlamisen, kunnossapidon,
uudelleenrakentamisen ia maanrakennustyöt suoritlaa kustan-
nuksellaan liittyiå.

Tonttivesiiohdon hankkii ia asentaa liittyiån kustannuksella
liittyjå lai laitos. Jos liittyjå suorittaa lonltiv€siiohdon hankinnan
la asentamisen, laitos mååråå ja hwåksyy tonttivesiiohdon
ainesn, koon ja sijoituksen. Liitostyön tekee aina leitos.

Laitos Iaskuttaa liittyiåä tekemiståån hankinnoista, as6nnuksista
ja töislå lailoksen taksan tai hinnaston mukaisesti.

Liittyiå sitouiuu tonttiiohtoien rakentamisessa ja tonttivesiiohdon
maanrakennustöisså, hankinnassa ja asennuksessa noudatta-
maan laitokssn antamia ohjeita.

tai våihtoehtoisostl 10b S (laiios yliviivaa tai poistaa tarp€ettomanvaihtoehdon): 
\5- +

* on åsitetty nro
15 S Kun laitos lekee kiinteistön haltijan kanssa kåyttösopimuks€n,

sitå noudatelaan laitoksen ja liittyjån vålisen kåyttösopimuksen
sijasta niin kauan kuin se on voimassa. Kun kiint€islön haltijanja laitoks€n välisen kåyttösopimuksen voimassaolo pååtlyy.
noudatetaan liittyjån ja laitoksen vålislå sopimusla ilman eri
toimenpiteitä pååttymispåivåstå alkaen.

o
o
@
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Saatuaan kiinteislön haltijalta ilmoituksen kåyttösopimukson ir-
tisanomis€sta laitos ilmoittaa tåstå liittyiålle. Samalla laitos muis-
tuttaa liittyjåå siitå, ettå kiinteistön haltian kåyttösopimukson
päåtyttyå noudåtetaan liittyjån ja laitoksen vålistå kåyttö-
sopimusta.

16 5 Asiakas on saanut sopimusta lehtåesså yhd€n kappaleen
voimassaolevia v€sihuollon yleisiå toimitusehtoia sekå laitok-
sen taksan/hinnaston/maksuja kosk€van asiakirjan.

tz S Tämä sopimus tulee voimaan. kun sopijapuolet ovåt sen all€kir-
joittaneet.

18 5 Tåtå sopimusta on iehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi
kummallekin sopijapuolelle.
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