
SOPIMUS / HAKEMUS  
Sprinklerilaitteiston liittämisestä                        
yleiseen vesilaitokseen 

 

 

 Vesilaitos täyttää              

OMISTAJA 
(liittyjä) 

Nimi            Puhelin              
 

Lähiosoite   
      

Postinumero              
Postitoimipaikka         

KIINTEISTÖ 
 

Lähiosoite  
      

Postinumero              
Postitoimipaikka        

Kunnan osa     
              

Nro 
      

Korttelin nro 
      

Tontin nro 
      

Kylän nro 
      
 

RN:o 
      

 
LASKUTUS- 
OSOITE 
 
 

Nimi                                                                               Puhelin        

Lähiosoite  
      

Postinumero                
Postitoimipaikka        

SPRINKLERI- 
SUUNNITTELIJA 

Nimi ja yritys         
 

Puhelin        
 

 

VESIJOHDOT 

Liittymiskohtaa koskevat tiedot  
Liitos rengasvesijohdossa   ON       EI 

Yleinen  
vesijohto 

Suunta 1 
 
koko              mm      laatu   

Suunta 2 
 
koko          mm        laatu        

Syöttö- 
vesijohto 

Erillinen syöttövesijohto 
 
koko         mm      laatu         

Yhteinen syöttövesijohto/ tonttivesijohto 
 
koko          mm        laatu            

 

MUU LAITE 
 Syöttövesijohtoon liitetty muu sammutusvesilaite:         
 

 

VESIMÄÄRÄ 

Sprinklerilaitteiston 

mitoitusvesimäärä 
         l/s                               l/min 

mitoituspaine 
            bar 

toiminta-aika    
            min 

Vesilaitoksen toimitusvesimäärä 
                                 
         l/s 

Vesilaitoksen arvioima alin painetaso 
toimitusvesimäärällä huippukulutuksen aikana   
                  kPa 

 

MAKSU- 
PERUSTEET 

Kulloinkin voimassa  
oleva taksa 

Muu maksuperuste         

 

NOUDATET- 
TAVAT  
ASIAKIRJAT 

1. Tämä sopimus sopimusehtoineen  
2. Kulloinkin voimassa olevat Vesilaitoksen yleiset toimitusehdot  
3. Kulloinkin voimassa olevat Vesilaitoksen taksat 
4. Ympäristöministeriön asetus vesi- ja viemärilaitteistoista ja SFS-EN 1717 annetut määräykset 

sprinklerilaitteistojen kytkemisestä 
5. Liittymiskohtakartta 
6. Vesilähteen mittaustulos (vesilähdekäyrä tms.) 

 

ERITYIS- 
EHDOT 

 
      
 

ALLEKIRJOITUKSET 

LIITTYJÄ / HAKIJA 
 
Paikka ja aika               
 
Allekirjoitus           ________________________ 
      
Nimen selvennys         
                                         
                                     

LAITOS 
 
Paikka ja aika              
 
Allekirjoitus           _______________________         
 
Nimen selvennys        
 
                               Kangasalan Vesi -liikelaitos                                

 

Nro:        
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Sopimusehdot 

1. Vesilaitos, jota jäljempänä kutsutaan laitokseksi, ja liittyjä noudattavat tätä sprinklerilaitteistoja koskevaa 
sopimusta ja kulloinkin voimassa olevia yleisiä säädöksiä ja määräyksiä. 

2. Liittyjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia laitoksen yleisiä toimitusehtoja ja 
sammutusvesilaitteistoja koskevia maksuja. 

3. Ennen sammutusvesilaitteiston asentamista on laitokselle esitettävä riittävät suunnitelmat. Liittyjä ilmoittaa 
laitokselle vastaanottotarkastuksen pitämisestä. 

4. Sprinklerilaitteiston vesilähteen mittauksista on aina erikseen sovittava Kangasalan Veden kanssa vähintään 
kaksi viikkoa ennen mittausta. Mittauksessa tulee noudattaa vesilaitoksen antamia ohjeita.  

5. Sprinklerilaitteiston syöttövesijohto ja liittymiskohta on merkitty tämän sopimuksen liitteenä olevaan 
asemapiirustukseen. 

Syöttövesijohdon ja liittymiskohtaan tulevien rakenteiden ja varusteiden rakentamisesta, uudelleen 
rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa kustannuksellaan liittyjä. Vesilaitos hyväksyy käytettävät 
putkitarvikkeet ja suorittaa aina yleiseen johtoon liittämisen. Yleisen johdon liittymiskohdassa olevia venttiilejä 
saa käsitellä vain laitos. 

Syöttöjohtoon tai yhdistettyyn kiinteistön tonttivesijohtoon ja sprinklerilaitteiston syöttövesijohtoon sovelletaan 
muutoin mitä laitoksen ja liittyjän välisessä liittymissopimuksessa koskien talousveden hankintaa on sanottu 
tonttivesijohdosta. 

6. Laitos voi ennalta ilmoittamakseen ajaksi keskeyttää vedenjakelun verkoston muutos- ja korjaustöiden ajaksi. 
Laitos ilmoittaa tästä liittyjälle ja/tai pelastuslaitokselle olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman pian. 

7. Jos liittyjä haluaa sammutusvesilaitteiston erotettavaksi laitoksesta, on tästä ilmoitettava laitokselle kirjallisesti 
viimeistään 1 kuukausi ennen haluttua eroamisajankohtaa. Liittyjä vastaa sprinklerilaitteistojen 
erottamiskustannuksista. 

8. Laitoksella on oikeus vedenjakelullisista syistä sanoa sopimus irti 1 vuoden irtisanomisajalla. 

Mikäli sprinklerilaitteisto aiheuttaa haittaa veden laadulle tai vesilaitoksen muulle toiminnalle, on laitoksella 
oikeus veloittaa liittyjältä kustannukset, jotka aiheutuvat veden pitämisestä jakeluun kelpaavana talousvetenä. 

Jos haitta on jatkuva, voi laitos sanoa sopimuksen irti 6 kuukauden irtisanomisajalla. 

Jos liittyjä rikkoo tätä sopimusta tavalla, joka vaarantaa laitoksen toimintaa, laitos voi sanoa sopimuksen irti 
välittömästi. Laitoksella on tällöin oikeus tarvittaessa erottaa sprinklerilaitteisto yleisestä johdosta liittyjän 
kustannuksella. 

9. Jos liittyjä vaihtuu, sopimuksen tehnyt liittyjä ilmoittaa siitä välittömästi laitokselle. Uuden liittyjän kanssa 
tehdään uusi sopimus. Jos sopimusta muutetaan, tehdään uusi sopimus. 

10. Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu.  

11. Liittyjä on saanut sopimusta tehtäessä yhden kappaleen voimassa olevia laitoksen yleisiä toimitusehtoja. 

12. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

13. Liittyjä toimittaa laitokselle sprinklerilaitteiston mittauspöytäkirjan aina vesimäärän mittauksen jälkeen. 
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