RIPATIN VESIOSUUSKUNTAAN (VOSK) LIITTYMINEN
- NÄIN SE KÄY -

A. MITÄ MAKSAA? PÄÄTÖS LIITTYMISESTÄ? Ota yhteyttä Ripatin voskin teknisen isännöintiin,
jonka kanssa teette vesijohdon maastolinjauksen, saat liittymämaksutiedot, alustavan arvion
rakennuskustannuksista ja muista käytännön asioista.
B. URAKOINTITARJOUKSET: Voskin tekninen isännöinti pyytää kaivinkoneyrittäjiltä tarjoukset.
Voskin hallitus hyväksyy aina urakoitsijan tarjouksen (kts. kohta E).
C. JÄSENYYS: Liity vesiosuuskuntaan jäseneksi maksamalla laskua vastaan (tekninen isännöinti
koordinoi) osuusmaksun 84,10 e (kertamaksu). Voskin hallitus käsittelee jäsenhakemuksesi ja
maastolinjauksen sekä hyväksyy voskin jäseneksi.
D. LIITTYMÄSOPIMUS: Jäsenyytesi hyväksymisen jälkeen laaditaan sopimus kahtena kappaleena
vesihuoltolaitokseen (Ripatin voskiin) liittymisestä. Voskin hallitus neuvottelee myös maankäytöstä naapurikiinteistöjen omistajien kanssa sekä laatii tarvittavat sopimukset.
E. EUROT: Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen suoritat liittymismaksun laskua vastaan voskin
tilille. Kaivinkoneurakointikustannukset laskutetaan myöhemmin erikseen, jolloin vosk myöntää
kulloinkin voimassa olevan tuen rakennuskustannuksiin.
F. ASEMAPIIRROS: Ennen kaivuutöiden aloittamista voskin hallituksen on hyväksyttävä asemapiirros, josta käy ilmi uusi vesijärjestelmä. Jos liität jo olemassa olevan kiinteistön voskin
vesijohtoverkkoon, toimitat voskin hallitukselle periaatekuvan kiinteistön vanhoista vesi- ja
viemärijärjestelmistä.
G. KAIVURI: Voskin tekninen isännöinti valvoo kaivuutyöt ja kiinteistösulun asentamisen.
Kaivurityöt kiinteistölläsi teetät vesiliittymän tilaajana itsenäisesti voskin vastuurajasta eli
talosulusta eteenpäin vesijohdon sisääntulorakennukseen asti. Samoin vastaat ko. putki- ja
tarvikekustannuksista asennuksineen.
H. LVI-TYÖT KIINTEISTÖLLÄ: Allekirjoittamalla kohdassa D liittymäsopimuksen sitoudut vesiliittymän tilaajana käyttämään kaikissa omien vesijohtolaitteistojen rakentamisessa ja asentamisessa LVI-ammattilaista, ja noudattamaan voimassa olevia asetuksia ja säädöksiä. Kun
vesimittariasennus on tehty, ilmoita siitä voskin tekniselle isännöitsijälle, joka hyväksyy aina
vesimittarin asennuksen.
I. PAINEKOE: LVI-asentaja tekee myös painekokeen ja laatii siitä pöytäkirjan, jonka toimitat myös
Ripatin voskin tekniselle isännöitsijälle.
J. PUTKIVESI KÄYTTÖÖN! Kun aloitat ”putkiveden” käytön kiinteistölläsi, ilmoita asiasta vesiosuuskunnan tekniseen isännöintiin mm. kulutusseurantaa varten.
K. HUOM! Vesiosk:n hallituksella ja teknisellä isännöinnillä on aina oikeus tarkastaa kiinteistöllesi
rakennetut vesijohtolaitteistot.
L. ÄÄNIOIKEUS: Osallistu myös voskin kokouksiin.
M. YHTEYSTIEDOT OVAT TÄRKEÄT: Muista ilmoittaa yhteystietosi muutokset Ripatin vesiosuuskuntaan joko ripatinvesi.fi –yhteystietolomakkeen kautta tai postitse
ripatin.vesiosk@gmail.com
N. ERITYISTILANTEET VEDENJAKELUSSSA TAI TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ: Ilmoita kontaktihenkilön tai kaikkien kiinteistöllä vettä käyttävien gsm-numerot voskille. Ne ovat erittäin tärkeät
niin sanotuissa erityistilanteissa, joita emme kaipaa, mutta joiden tiedottamiseen ja
ohjeistukseen voskilla on oltava valmius. Yhteystietoja ei käytetä mainontaan tms.
Ripatin vesiosuuskuntaan liittyneiden kiinteistöjen omistajat antavat luvan vesiosuuskuntaan liittyessään rakentaa
korvauksetta vesihuoltolinjaa omistamalleen maalle. Vesiputkilinjan maavaraus on viisi (5) metriä.

