
  Sopimus sammutusvesilaitteiston liittämisestä Turun Vesihuolto Oy:n verkostoon 

No: _________________ 

Liittyjän
tiedot

Kiinteistön katuosoite ja kiinteistötunnus: 

Kiinteistön omistajan / yrityksen nimi: Kiinteistön yhteyshenkilön sähköpostiosoite: 

Kiinteistön yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero 

Kiinteistön laskutusosoite: 

Sprinklerisuunnittelijan nimi, yritys, puhelinnumero ja sähköpostiosoite: 

TEKNISET TIEDOT 
Sammutusvesilaitteisto: Syöttöjohdon koko: 

Mitoitusvesimäärä (litraa sekunnissa): 

Suunnitelmat
ja liitteet

LIITTYJÄ TOIMITTAA LAITOKSEN VAATIMAT SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT JA LIITTEET. 

Yleiset ehdot
ja maksu-
perusteet

Sopimuksessa noudatetaan jäljempänä lueteltuja mahdollisia erityisehtoja, sammutusvesilaitteiston 
liittymisehtoja sekä, ellei em. sopimusehdoista muuta johdu vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja  
ja kulloinkin voimassa olevia yleisiä määräyksiä vesihuoltolaitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä. 
Maskuperusteet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan. 

Erityisehdot Ylläolevan ja kääntöpuolella olevien sopimusehtojen lisäksi on sovittu seuraavaa:

Lisätietoja

Allekirjoituk-
set

Liittyjä 
________ / ________ 20____ 

Vesihuoltolaitos 
 ________ / ________ 20____ 

Allekirjoitus__________________________ Allekirjoitus_______________________ 

Nimenselvennys______________________ Nimenselvennys___________________ 



 
 
SAMMUTUSVESILAITTEISTON LIITTYMISEHDOT    
 
1 §  Laitos sallii sopimuksen kohteena olevan sammutusvesilaitteiston liittämisen vesijohto-
verkkoonsa.   
 
2 §  Liittyjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia laitoksen yleisiä ja sammutus-
vesilaitteita koskevia taksoja  
 
3 §  Sammutusvesilaitteiston syöttöjohdon (tulojohdon) liittämiskohta on merkitty tähän so-
pimukseen liitettyyn piirustukseen. Liittämiskohta on, ellei muuta ole sovittu, jakeluvesijoh-
dossa (katujohdossa).   
 
Syöttöjohdon ja liittämiskohtaan tulevien rakenteiden ja varusteiden rakentamisen ja kun-
nossapidon suorittaa kustannuksellaan liittyjä lukuun ottamatta putkien, venttiilien ja mui-
den putkistotarvikkeiden hankintaa ja asennusta, mitkä hoitaa laitos ja mistä laitos laskut-
taa liittyjää kulloinkin voimassa olevien laitoksen laskutusperusteiden mukaisesti. Syöttö-
johtoon sovelletaan muutoin mitä sopimusasiakirjoissa on sanottu tonttivesijohdosta.   
 
4 §  Sammutusvesilaitteistoon vesijohtoverkosta johdettu vesimäärä mitataan liittyjän toi-
mesta laitoksen niin vaatiessa.  
 
5 §  Liittyjä sopii laitoksen kanssa etukäteen sammutusvesilaitteiston koejuoksutuksista. Ne 
toteutetaan siten, ettei vedenjakelulle aiheudu merkittävää haittaa. Liittyjä maksaa mahdol-
liset koejuoksutuksista laitokselle ja kolmannelle osapuolelle aiheutuvat huolto- ja korjaus-
kulut. Koejuoksutusten mittaustulokset toimitetaan laitokselle.   
 
6 §  Laitos voi keskeyttää sammutusveden jakamisen verkoston muutos- ja korjaustöiden 
ajaksi. Keskeytyksistä pyritään ilmoittamaan mahdollisimman pian liittyjälle ja/tai palolaitok-
selle.   
 
7 §  Liittyjä huolehtii siitä, ettei sammutusvesilaitteistosta joudu vesijohtoverkkoon haitallisia 
aineita. Kaikkien lisäaineiden käyttö sammutusvesilaitteistossa vaatii laitoksen erityisluvan.   
 
8 §  Jos liittyjä haluaa sammutusvesilaitteistonsa erotettavaksi laitoksesta, on tästä ilmoitet-
tava laitokselle kirjallisesti viimeistään 2 viikkoa ennen haluttua erottamisajankohtaa.   
 
9 §  Jos liittyjä vaihtuu, sopimuksen tehnyt liittyjä ilmoittaa siitä välittömästi laitokselle.   
 
10 §  Laitoksella on oikeus sanoa sopimus irti 6 kk irtisanomisajalla.   
 
11 §  Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu.   
 
12 §  Liittyjä on saanut sopimusta tehtäessä yhden kappaleen voimassa olevia laitoksen 
yleisiä määrä-yksiä ja vedentoimitusehtoja.   
 
13 §  Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuo-
lelle. 
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