
 

 

 
 
 
 
 

 
a, joka on vesihuoltolaitok-

oli. 
 

kasta, joka on laitok-

e ajaa, jolle 
isen 

haltijan vaihtuessa.  
 

Kiinte  
tarkoitetaan asia

 - tai 
huoneenvuokrasopimuksen perusteella, esimerkiksi liitty teolli-
suus- kralaisena.  

 
musehtoja, laitoksen kulloinkin voimassa olevia vesihuollon ja hu-

ja laitoksen taksaa tai 
hinnast stoa

  oleva liittymissopimus koskee, tulee olla 
voimassa 

ikaisesti ja samalla asiakirjalla kuin liitty-
missopimus.  

 
 

muksensa ja jos laitok-
u

koskevan liittymismaksun tulee olla maksettu.
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t  
 

 
maksujen suorittamisesta.  

-, perus- Sil-
tijan 

kanssa, vastuu maksuista jakaantuu niin, ellei toisin erikseen sovita, 
e kii

- ja 
perusmaksus llis
susta laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti

 
 Silloin kun asiakkaalla on oikeu

palvelun toimittami
kirjallisesti n kaksi viikkoa ennen haluttua 

nkohtaa. 

  
ja/tai hulevesiviem riin sen mukaan kuin sopimuksessa tarkemmin 
sanotaan.    

 
ja huleveden johtami-

seen tarkoitettujen tont  -
korkeudet, ijohdon paine-

le m - ja huleve-
siviem

 piirustuksista/hakemuksesta/lausunnosta.  
 

 johtamiseen tarkoi-
  eveden tontti-

ja huleveden johtamiseen 
 huleveden tonttiv i . 

maini at tonttijohtoja.   
  

 - (kvv-laitteistojen) 

kevalta osalta laitokselle.  
muksessa luetellut piirustukset.  

 
 Mahdollisesta rakentamisaikaisesta veden toimittamisesta  

teveden ja huleveden 
taan erikseen. 

 



 

3

10 Tonttivesijohdon, veden ja huleveden tontti-
ja 

llaan liitty

Tonttivesijohdon k
tai laitos. orittaa tonttivesijohdon hankinnan ja asen-

ivesijohdon aineen, koon 
ja sijoituksen tarkistaa aina laitos. 

 

ksan tai hinnaston mukaisesti

tonttijohtojen rakentamisessa ja tonttivesijohdon 
s maan 

laitoksen antamia ohjeita. 

11  Asiakas ilmoittaa lai
keen 
netaan uusi 

arkoitus muuttuu tai sen 
ti 

n

ra-
kennuksen sen muuttumisesta, rakennuksen laajen-

otetaa  muutos muuten tapahtuu. 

 
12   

ksesta on sovittu. 
 

luovutuksesta kuu
h

saajalle ja jonka nojalla luovutuk-
sensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.  

  
Luovutuksensaaja tulee 
sopimuksen siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hy-

dellytt
on maksettu ja muut sopimuksen e luovutuksen-
saaja on ottanut ed nomaisesti vastat-
tavakseen  Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uu-

h n uusi liittymis- 
mus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.  
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a
haltija vaihtuu. 
 

 
 

13  Laitos toimittaa ai vastaanottaa asiak-

hule- ja perustusten kuiva  
ta ja laitoksen voimassa olevia vesihuollon ja huleveden viem

 . 
musehdoissa sanot
kuivatusveteen.      

 
14  Jollei toisin sovita, asiakas toimittaa laskutusta varten vesimittarin 

lukematiedot laitok kerran vuodessa. 
 

15  Jos asiakas vaihtuu, sopimuksen tehnyt asiakas on vastuussa laitok-
e

aiheutuvista maksuista vesimittarin lukemiseen saakka, joka on 
tumis- tai 

eroamisilmoituksen saapumisesta lukien. Muilta osin noudatetaan 
yneen saata  

 
16  n,  

noudatetaan laitok sen sijasta 
niin kauan kuin se on voimassa  Kun k

atetaan liitty-
oimenpi

aen.  
 

nomisesta laitos il

noudatetaan l imusta.
 
17  As en laitoksen 

voimassa olevia vesihuollon 

asiakirjan   
 
18  sopijapuolet ovat sen allekirjoit-

taneet. 
 
19  on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kum-

mallekin sopijapuolelle. 


