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  SOPIMUSEHDOT 

 
1 § Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta 

osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jäljempänä: laitos) sopijaosapuoli. 
 Vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa Uhkoilan Vesiosuuskuntaa. 
 

Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa asiakasta, joka on laitokseen liitettävän tai liitetyn 
kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija. Liittyjällä tarkoitetaan myös luovutuksensaajaa, 
jolle sopimus on siirretty kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan vaihtuessa. 
 
Kiinteistön haltijalla tai muulla osapuolella (jälj. kiinteistön haltija) tarkoitetaan asiakasta, joka hal- 
litsee laitoksen verkostoon liitettyä kiinteistöä tai rakennusta liittyjän kanssa tekemänsä maan- tai 
huoneenvuokrasopimuksen perusteella, esim. liittyjän teollisuus- tai asuinkiinteistön päävuokra- 
laisena. 

 
 2 § Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen sopimusehtoja, laitoksen kulloinkin voi- 
  massa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja laitoksen taksaa tai hinnastoa sekä erillisten 
  maksujen osalta palvelumaksuhinnastoa. 
 

3§ Kiinteistöllä, jota voimassa oleva liittymissopimus koskee, tulee olla voimassa myös johtoalueen 
käyttöoikeussopimus. Liittyjän ja laitoksen välinen johtoalueen käyttöoikeussopimus tehdään 
samanaikaisesti kuin liittymissopimus. 

 
4§  Laitos voi tehdä käyttösopimuksen myös kiinteistön haltijan kanssa, jos liittyjä antaa siihen 

kirjallisen suostumuksensa ja jos laitoksella ei ole liittyjältä erääntyneitä maksuja koskevia 
saatavia. Lisäksi kiinteistöä koskevan liittymismaksun tulee olla maksettu.  

 
 Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja 

laitoksen välistä käyttösopimusta.  
 
5§ Asiakas vastaa vesihuoltolaitokselle edellä 2 §:ssä tarkoitettujen maksujen suorittamisesta. 
  
 Liittyjä vastaa kiinteistön liittymis-, perus- ja käyttömaksuista. Silloin kun laitos on tehnyt käyttö- 

sopimuksen kiinteistön haltijan kanssa, vastuu maksuista jakaantuu niin, ellei toisin erikseen 
sovita, että liittyjä vastaa laitokselle kiinteistön liittymismaksusta ja laitoksen kanssa käyttö- 
sopimuksen tehnyt kiinteistön haltija käyttömaksuista. Liittyjä vastaa myös mahdollisesta lisä- 
liittymismaksusta laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti. 

  
6§ Silloin kun asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus tai keskeyttää palvelun toimittaminen, asiak- 

kaan tulee ilmoittaa tästä laitokselle kirjallisesti viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen haluttua 
sopimuksen päättymisajankohtaa tai keskeytyksen ajankohtaa.  

 
 
 
Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot 
 
7§ Kiinteistö liitetään vesijohtoon ja/tai jätevesiviemäriin sen mukaan kuin sopimuksessa tarkemmin 

sanotaan. 
 
 Tonttivesijohdon liittämiskohta, tonttiviemäreiden liittämiskohdat ja –korkeudet, tonttiviemäreiden 

sijainti laitteineen, vesijohdon painetaso liittämiskohdassa sekä kiinteistölle määritellyt jätevesi- 
viemäreiden padotuskorkeudet ilmenevät vesiosuuskunnan teettämästä suunnitelmasta. 

 
 Kiinteistökohtaisten viemäritulvien estämiseksi asiakkaan on suojattava padotuskorkeuden 

alapuolella olevat viemäröidyt tilansa. 
 
 Urakka- /vastuurajana sekä vesi- että jätevesiasioissa kiinteistön ja laitoksen välillä on kiinteistö- 

kohtainen pumppukaivo tai useamman kiinteistön yhteisen pumppukaivon tapauksissa vastaava 
(esim. vanhat sakokaivot) paikka. 

 
 Jälkiliittyjät vastaavat itse tonttivesijohdon ja tonttiviemärin rakentamisesta maansiirtotöineen. 
 
 
 
 
 
 



  
 
8§ Ennen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (kvv-laitteistojen) asentamista on niitä koskevat 

suunnitelmat esitettävä laitosta koskevalta osaltaan laitoksen tarkastettavaksi. Suunnitelmiin tulee 
kuulua tässä sopimuksessa luetellut piirustukset. 

  Olemassa olevien kiinteistöjen puhdasvesijärjestelmään tulee vesijärjestelmän kestävyyden 
varmistamiseksi asentaa paineenalennusventtiili kiinteistönomistajan kustannuksella. 

 Lisäksi on suoritettava vesijärjestelmän koeponnistus vähintään vesimittariin tai paineenalennus- 
venttiiliin saakka. Jätevesipuolella vesilaitos edellyttää vanhojen betoniputkien korvaamista 
muovisilla ainakin kiinteistön ulkopuoliselta osalta. 

   
 Tonttijohtojen liitostyön suorittaa laitoksen hyväksymä henkilö niin perus- kuin jälkiliittyjillekin 

liittyjän kustannuksella 
 Pumppukaivo on laitoksen omaisuutta. Pumppukaivon sähköistyksestä ja sähkön käyttökuluista 

vastaa liittyjäkiinteistö. Sähkölaitteiden kytkentätyön suorittaa laitoksen hyväksymä henkilö liittyjän 
kustannuksella. Useamman kiinteistön yhteisen pumppukaivon sähkö johdetaan pumppukaivoa 
lähimmältä kiinteistöltä ja sähkökuluista kiinteistöt sopivat keskenään. Liittyjäkiinteistöt ovat velvol- 
lisia vastaamaan pumppukaivon toiminnasta siten, että kaivoon ei joudu sinne kuulumattomia esi- 
neitä.  

 
9§ Mahdollisesta rakentamisaikaisesta veden toimittamisesta ja viemäriveden johtamisesta sekä 

näiden laskutuksesta sovitaan erikseen.  
 
10§ Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin rakentamisen ja maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan 

liittyjä. Muulla alueella kuin liittyjän tontin/kiinteistön alueella maanrakennustöistä huolehtii 
kuitenkin laitos ja laskuttaa liittyjää laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti. 

 
 Tonttivesijohdon hankkii ja asentaa liittyjän kustannuksella liittyjä tai laitos. Jos liittyjä suorittaa 

tonttivesijohdon hankinnan ja asentamisen, laitos määrää ja hyväksyy tonttivesijohdon aineen, 
koon ja sijoituksen. Liitostyön tekee aina laitos. 

 
 Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin kunnossapidosta ja uudelleen rakentamisesta maanrakennus- 

töineen huolehtii kustannuksellaan liittyjä tontin/kiinteistön alueella. Muulla alueella kuin liittyjän 
tontin/kiinteistön alueella olevan tonttivesijohdon ja tonttiviemärin osuuden kunnossapidosta ja 
uudelleen rakentamisesta maanrakennustöineen huolehtii laitos ja laskuttaa tästä liittyjää. 

 
 Laitos laskuttaa liittyjää kaikista tekemistään hankinnoista, asennuksista ja töistä laitoksen taksan 

tai hinnaston mukaisesti. 
 
 Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa ja tonttivesijohdon maanrakennustöissä, hankinnas- 

sa ja asennuksessa noudattamaan laitoksen antamia ohjeita. 
 
 Muulla alueella kuin liittyjän tontin/kiinteistön alueella tarkoitetaan tässä sopimuksessa katualueita, 

liikennealueita, toreja, tiealueita, puistoja ja muita liittyjälle kuulumattomia alueita. 
 
11§ Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään 

luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla 
luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.  

 
 Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitos ilmoit- 

taa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismak- 
su on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoit-
teet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi 
liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta velvoitetaan liittymismaksu. 

 
 Kun kiinteistö luovutetaan, tämä sopimus ja siihen perustuva liittymismaksu siirretään luovutuksen- 

saajalle. 
 
 Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan tässä kohdassa toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön 

omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu. 
  
 Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi 

rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan. Asiakkaalta veloitetaan erikseen 
liittymän purkamisesta aiheutuvat mahdolliset arvonlisäveron alaiset palvelut. Liittymismaksu 
palautetaan sen suuruisena kuin se on aikanaan maksettu, eikä sille lasketa indeksikorotuksia 
eikä korkoa. 

 
 
 
 



 
Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat ehdot  

 
 
12§ Laitos toimittaa asiakkaalle talousvettä ja/tai vastaanottaa asiakkaan asumajätettä tai laadultaan 

vastaavia muita käytöstä poistettuja vesiä tätä sopimusta ja voimassa olevia vesihuoltolaitoksen 
yleisiä toimitusehtoja noudattaen.  

 Jätevesiviemäriin ei saa johtaa kiinteistön kuivatus- ja sadevesiä (ns.hulevettä). 
 
13§ Jollei toisin sovita, asiakas toimittaa laskutusta varten vesimittarin lukematiedot laitoksen 

kirjallisesta pyynnöstä yhden (1) kerran vuodessa. 
 
14§ Jos asiakas vaihtuu, sopimuksen tehnyt asiakas on vastuussa laitokselle kiinteistön veden- 

kulutuksesta ja viemärivesien johtamisesta aiheutuvista maksuista vesimittarin lukemiseen asti, 
joka on suoritettava viimeistään kahden (2) viikon kuluessa vaihtumis- tai eroamisilmoituksen 
saapumisesta lukien. Muilta osin noudatetaan mitä erääntyvien saatavien perinnästä on säädetty. 

 
15§ Kun laitos tekee kiinteistön haltijan kanssa käyttösopimuksen, sitä noudatetaan laitoksen ja liittyjän 

välisen käyttösopimuksen sijasta niin kauan kuin se on voimassa. Kun kiinteistön haltijan ja laitok- 
sen välisen käyttösopimuksen voimassaolo päättyy, noudatetaan liittyjän ja laitoksen välistä 
sopimusta ilman eri toimenpiteitä päättymispäivästä alkaen.  

 
 Saatuaan kiinteistön haltijalta ilmoituksen käyttösopimuksen irtisanomisesta laitos ilmoittaa tästä 

liittyjälle. Samalla laitos muistuttaa liittyjää siitä, että kiinteistön haltijan käyttösopimuksen päätyttyä 
noudatetaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. 

 
16§ Asiakas on saanut sopimusta tehtäessä yhden (1) kappaleen voimassa olevia vesihuollon yleisiä 

toimitusehtoja. Laitoksen taksat ja muut maksut määräytyvät osuuskunnan hallituksen niistä 
tekemien päätösten mukaan. 

 
17§ Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


