MERIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOKSEN YLEISET LIITTYMISEHDOT

1§

Merijärven kunnan omistamaa, veden jakelusta ja viemäröinnistä
huolehtivaa vesihuoltolaitosta nimitetään jäljempänä vesilaitokseksi.

2§

Kuluttaja liittyy vesilaitoksen vesijohtoverkostoon ja sitoutuu noudattamaan
vesilaitoksen määräyksiä veden hankkimiseksi ja jakamiseksi,
viemäriveden pois johtamiseksi ja puhdistamiseksi.

3§

Kunta rakentaa liittymismaksua vastaan tarvittavan johdon pääjohdosta
mitattuna 20 m:n päähän asuinrakennuksen lähintä seinää, kuitenkin niin,
että yhtä kiinteistöä kohti rakennettavan johtolinjan pituus ei kustannukseltaan
ylitä kulloinkin voimassa olevaa liittymismaksua.

4§

Kiinteistön omistajan tai haltijan, joka haluaa vesilaitokseen liittyä, on ennen
talonjohdon rakentamista tehtävä vesilaitokselle kirjallinen liittymishakemus.

5§

Veden jakelua varten rakennettu talojohto on varustettava sulkuventtiileillä
sen mukaan kuin vesilaitos määrää.

6§

Talojohtojen ja niihin kuuluvien laitteiden rakentamisen ja liittämisen
vesilaitoksen verkostoon suorittaa vesilaitos taikka sen hyväksymä henkilö tai
liike. Johdoissa tai muissa laitteissa ilmenevästä viasta liittyjän on
ilmoitettava vesilaitokselle. Vesilaitoksen verkostoon liitettyjen johtojen ja
laitteiden korjaukset suorittaa vesilaitos tai sen hyväksymä henkilö tai liike.

7§

Liittyjän on suoritettava vesilaitokselle erikseen vahvistettavien perusteiden
mukaan liittymismaksu sekä ne maksut, jotka on määrätty suoritettavaksi
vesilaitoksen käyttämisestä. Nämä maksut on vahvistettava vuosittain
etukäteen, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.

8§

Liittyjällä on oikeus erota vesilaitoksesta tehtyään siitä vesilaitokselle
kirjallisen ilmoituksen. Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen
22.6.2004 jälkeen tehdyissä liittymissopimuksissa. Tätä ajankohtaa
aikaisemmat sopimukset ovat siirtokelpoisia, eivät palautuskelpoisia. Liittymän
sulkemisesta aiheutuvat kustannukset vähennetään palautettavasta
summasta.

9§

Liittyjä on velvollinen sallimaan vesilaitokselle kuuluvien vesijohtojen ja
viemäreiden ja niihin liittyvien pienehköjen laitteiden sijoittamisen
omistamalleen tai hallitsemalleen kiinteistölle, milloin sitä ei voida muulla
tavoin tyydyttävästi järjestää kohtuullisin kustannuksin. Tämä verkoston osa
pysyy vesilaitoksen omaisuutena, joka voidaan irrottaa kiinteistöstä
vesilaitoksen toimesta.

10 §

Liittyjällä on oikeus pitää talojohdot verkostoon yhdistettynä. Vesilaitoksen
tulee jakaa vettä keskeytymättä ja pitää viemäriverkostonsa jatkuvasti
käyttökunnossa. Vesilaitos ei kuitenkaan vastaa vahingosta tai haitasta, joka
johtuu siitä, että toiminta keskeytyy tilapäisen häiriön, korjauksen, uudistuksen
tai ylivoimaisen esteen vuoksi.

11 §

Liittyjä on velvollinen sallimaan veden ottamisen omistamistaan laitteista
tulipalon sammuttamiseen tai muuhun vastaavaan yleiseen tarkoitukseen.

12§

Liittyjä on velvollinen hankkimaan vesimittarin. Mittari on sijoitettava
vesilaitoksen hyväksymään paikkaan. Mittaria ei saa kukaan muu kuin
vesilaitoksen asianomainen toimihenkilö erottaa johdosta tai siirtää paikaltaan.
Mittarin korjaukset, jos viat eivät ole liittyjän ilmeisen huolimattomuuden
aiheuttamia, suoritetaan vesilaitoksen puolesta maksutta.
Liittyjän on varattava mittarille sellainen suojattu turvallinen paikka, missä
pohja- ja jätevesi ei voi tunkeutua mittariin eikä se ole kylmyyden tai muiden
vahingollisten vaikutusten alaisena ja missä mittarin paikalleen asettaminen,
lukeminen ja vaihtaminen voi esteettömästi tapahtua.
Jos mittarin säännöllinen toiminta on jostakin syystä häiriytynyt, veden
kulutuksen laskutus saadaan toimittaa edellisten laskutusten tai myöhemmin
todetun kulutuksen perusteella arvioituna.

13 §

Vesilaitoksen viemäriin ei saa johtaa ainetta, joka voi tukkia tai vahingoittaa
viemäriä tai siihen kuuluvia laitteita tai vaikeuttaa jäteveden puhdistamista.

14 §

Verkostossa esiintyvän vuodon tai muun vian takia taikka, jos johtojen
kunnossapito- tai laajennustyöt vaativat, laitoksella on oikeus keskeyttää
veden jakelu liittyjälle.
Veden jakelu voidaan keskeyttää myös silloin , kun
- liittyjä on jättänyt liittymis- tai kulutusmaksun määräaikana maksamatta;
- liittyjä on jättänyt vesilaitoksen laskun suoritetusta johto- tai korjaustyöstä
taikka toimitetusta laitteista tai tarvikkeista yms. tahi mittarin tarkastuksesta
määräaikana suorittamatta;
- liittyjä on teettänyt johtoja tai laitteita muulla kuin laitoksen hyväksymällä
henkilöllä tai liikkeellä;
- liittyjä on yhdistänyt verkostoon laitteita, joita vesilaitoksen taholta ei ole
hyväksytty siihen yhdistettäväksi
- liittyjä toistuvasti on kieltäytynyt päästämästä vesilaitoksen asianosaisia
toimihenkilöitä huoneistoon, jossa on verkostoon yhdistettyjä laitteita;
- liittyjä on kieltänyt antamasta vettä vesijohtoverkostoon liitetyistä laitteista
paloviranomaisen sitä tulipalon tms. johdosta pyytäessä;
- liittyjä ei ole noudattanut muutoin liittymissopimuksen ehtoja.
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