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KAUNISSAAREN TALOUSVEDEN JAKELU- JA KÄYTTÖEHDOT 

 
Kymen Vesi Oy vastaa vesihuoltopalveluiden tuottamisesta Kaunissaaressa. Kymen Vesi Oy on 
ulkoistanut vesihuoltopalvelut pääosin Classimo Oy:lle (myöhemmin tekstissä 
”sopimusurakoitsija”). 

 
 

1. Kiinteistöille toimitettu vesi on tarkoitettu välttämättömän talousveden 
saamiseksi Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueen ulkopuolella.  

 
2. Veden vuosittainen kiinteä perusmaksu sisältää normaalin talousveden 

käytön kiinteistöllä kesäkauden aikana. Suuremmasta veden käytöstä ja 
sen hinnoittelusta tulee neuvotella Kymen Veden kanssa. Veden painetta 
ja sen käyttöä voi rajoittaa Kaunissaaren sisäinen vesijohtoverkosto. 
Kiinteistön tulee huolehtia jätevesien käsittelystä lainsäädännön ja 
viranomaisohjeiden mukaisesti.    

 
3. Kymen Vesi Oy ei vastaa kiinteistölle vedetyn vesijohdon vaurioitumisen 

aiheuttamista vahingoista. Jos kiinteistölle menevä vesijohto vuotaa, on johdon 
omistajan välittömästi suljettava vuotava johto-osuus ja tehtävä vauriosta ilmoitus 
sopimusurakoitsijalle tai Kymen Vesi Oy:n putkimestareille. Sopimusurakoitsija / 
Kymen Vesi Oy korjaa tonttijohdot normaalina työaikana. Tonttijohdon 
korjauksen voi myös suorittaa putkiurakoitsija. Korjauskustannukset maksaa 
työn tilannut liittyjä. 

 
4. Liittyjä ei saa asentaa uutta vesijohtoa ilman Kymen Vesi Oy:n antamaa 

liitoslausuntoa. Vesijohtoon liittymisestä tehdään liittyjän kanssa 
liittymissopimus kirjallisena. Liittymissopimukseen liitetään tonttijohtokartta, 
jonka liittyjä on velvollinen toimittamaan vesilaitokselle. Liittymissopimuksessa 
määritellään johdon omistajat ja liitospiste Kymen Vesi Oy:n verkostoon. Laitos 
perii asiakkailtaan liittymismaksun vesijohtoverkoston rakentamiskustannusten 
kattamiseksi. Liitostyön Kymen Veden verkostoon tekee sopimusurakoitsija.  

 
5. Kesävesikäytössä olevan vesijohtoverkoston veden jakelu aloitetaan viimeisenä 

arkipäivänä ennen 1.5. ja lopetetaan 31.10. Jakelun aloittamisesta ja lopettamisesta 
ei tiedoteta liittyjille eri ilmoituksella. Liittyjän vastuulla on varmistaa, ettei kiinteistölle 
aiheudu vahinkoa vedenjakelun aloittamisesta tai lopettamisesta. 

 
6. Sopimusurakoitsija / Kymen Vesi Oy tarkkailee veden käyttöä. Mikäli 

vesijohtoa käytetään näiden ehtojen vastaisesti, on Kymen Vesi Oy:llä oikeus 
yhden kirjallisen huomautuksen jälkeen katkaista kiinteistön    veden toimitus. 
Ennen kuin Kymen Vesi Oy avaa uudelleen tonttijohdon, on liittyjä velvollinen 
maksamaan Kymen Vesi Oy:n Kaunissaaren palveluhinnaston mukaisen 
vesijohdon sulku- ja avausmaksun. 

 
7. Kymen Vesi Oy ei vastaa vedenjakelussa mahdollisesti tapahtuvien 

paineenvaihteluiden aiheuttamista vahingoista eikä käyttöhäiriöistä.  



 

8. Kesäveden käytöstä maksetaan Kymen Vesi Oy:n Kaunissaareen 
määritetyn hinnaston mukainen maksu. Talousvettä on mahdollista 
käyttää myös kesäkauden ulkopuolella, jos kiinteistölle johtava verkosto 
on koko osuudeltaan rakennettu routasyvyyden alapuolelle tai 
sähkösaatettu. Talvikäytöstä peritään erillismaksu.   

 
9. Maksu on kiinteistö- ja rakennuspaikkakohtainen. Maksu sisältää 

kustannukset vedenkäytöstä kesäkaudelta riippumatta siitä, missä 
vaiheessa kesäkautta vesijohto on asennettu tai milloin se on avattu tai 
suljettu. 

 
10. Kiinteistö ei saa johtaa vettä kolmannelle osapuolelle. Mikäli kiinteistö 

johtaa vettä kolmannelle osapuolelle, on Kymen Vesi Oy:llä / 
Sopimusurakoitsijalla oikeus katkaista veden toimitus kiinteistölle. 

 
11. Omistajan vaihdon yhteydessä tulee uuden liittyjän laskutustiedot ilmoittaa 

Kymen Vesi Oy:n asiakaspalveluun. Muutoin vanha omistaja on vastuussa 
koko kauden kesävesimaksuista. 

 
12. Kiinteä perusmaksu laskutetaan vuosittain marraskuun loppuun mennessä. 

 

Sopimusurakoitsijan yhteystiedot: 

Simo Rosenblad 
Classimo Oy 
p. 0400 430145 
simo.rosenblad@hedvi.fi 

 
 

Kymen Vesi Oy:n yhteystiedot löytyy www.kymenvesi.fi/yhteystiedot 
 
 
 
 

 

 

  

Jani Väkevä, toimitusjohtaja 
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