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SOPIMUS VEDEN TOIMITTAMISESTA ( luonnos ) 
 

Sopimusosapuolet: Nivos Vesi ja Lämpö Oy (y-tunnus: 2519694-3) 

              Porvoontie 23; 04600 MÄNTSÄLÄ 
              Jäljempänä lyhenteellä Mäntsälä 

 Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä (y-tunnus: 0131665-6) 
              Kirkkotie 49; 04310 TUUSULA 
              Jäljempänä lyhenteellä Vesilaitos 

  

Sopimuksen aihe: Talousveden toimittaminen Mäntsälään sekä Linjatien paineen-
korotusaseman laitteiston ja putkiston rakentaminen 

  

1 § Veden toimitus Vesilaitos sitoutuu toimittamaan Mäntsälään kulloinkin voimas-

saolevien laatunormien mukaista talousvettä enintään seuraavat 
määrät: 

-470 000 m3 vuodessa 
-1300 m3 vuorokaudessa 
-25 litraa sekunnissa 

 Vesi toimitetaan Tuusulan Kellokosken johtoverkosta Linjatien 

mittausasemalta. 

Vähimmäispaineen taso toimituspisteessä on + 88 m merenpin-

nasta (N60).  

  

2 § Päijänne-tunnelin käyt-
töoikeus 

Tällä sopimuksella Vesilaitos käyttää Päijänne-tunneliin kuuluvaa 
vedenotto-oikeutta siten, kuin asiaa koskevassa vuokrasopimuk-
sessa Porvoon kaupungin ja Pornaisten/Mäntsälän kunnan kes-
ken on sovittu (vuokrasopimus, 5.6.2007, liite 1).  Tämän sopi-
muksen mukainen vesiosuuden määrä on 15 l/s (vastaa 2,5 osa-
ketta). 

Mäntsälä vastaa kaikista mainitun sopimuksen velvoitteista Por-
voon kaupungille ja Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:lle. 

  

3 § Rakentamisvelvoitteet Mäntsälä sitoutuu seuraaviin rakentamisvelvoitteisiin: 

Linjatien mittausasemaan lisättävät paineenkorotusaseman 
laitteet ja putkistot: 

Mäntsälä suunnittelee ja vastaa mittausasemaan lisättävän pai-
neenkorotusaseman laitteiden ja putkistojen rakentamisesta se-
kä niiden kokonaiskustannuksesta. 

Mäntsälä rakentaa paineenkorotusaseman automaatiojärjestel-

män alakeskuksen ja tiedonsiirron sekä vastaa niiden kokonais-
kustannuksesta. 

Hankkeen päävastuullinen toteuttaja on Mäntsälä, jonka omis-
tukseen ja hallintaan paineenkorotusasema laitteistoineen jää. 
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4 § Ylläpitovelvoitteet Vesilaitos vastaa 3 §:ssä mainittujen mittausaseman ja johto-
osuuden käytöstä ja kunnossapidosta. 

Vesilaitos vastaa omistamansa mittausaseman kunnossapidosta 
ja vakuuttamisesta. Lisäksi vesilaitos vastaa mittausaseman luki-
tuksen ja murtohälytyksen toimivuudesta. 

Mäntsälä vastaa paineenkorotusaseman kunnossapidosta ja va-

kuuttamisesta. 

Mäntsälä varaa oikeuden mittausaseman ja paineenkorotusase-

man avaimiin tarkastuskäyntejä varten. 

Vesilaitoksella on oikeus laskuttaa Linjatien mittausaseman ja 

paineenkorotusaseman energia- ja muista kustannuksista toteu-
tuman mukaan. 

Mäntsälä on oikeutettu käyttämään mittaus- ja paineenkorotus-
asemilla tuotettua mittaustietoa siirrettäväksi omaan automaa-
tiojärjestelmäänsä.  

  

5 § Veden hinta Veden hinta on kulloinkin voimassa oleva Keski-Uudenmaan Ve-
si Kuntayhtymän jäsenkunnilleen käyttämä yksikköhinta kerrottu-
na 2,5:llä. 

Sopimuksen tekohetkellä Vesilaitoksen veden hinta on 0,38 eu-

roa/m3 (alv 0 % ). Tämän mukaan sopimushinta sopimusta teh-
täessä on 0,95 euroa/m3 (alv 0 % ). 

Laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain vesimittarilukemien 
perusteella. 

  

6 § Sopimuksen tarkista-

minen 

Tämän sopimuksen ehtoja tarkistetaan osapuolten muuttuneita 

vedenhankintajärjestelyjä vastaaviksi viimeistään viisi vuotta en-
nen sopimuskauden päättymistä. 

  

7 § Muut ehdot Tällä sopimuksella päivitetään 3.8.2011 allekirjoitettu sopimus 

Mäntsälän ja Vesilaitoksen välillä.  

  

8 § Voimassaolo Tämä sopimus astuu voimaan 1.1.2020 ja on voimassa 
31.12.2039 saakka. Tämän jälkeen kumpikin osapuoli voi irtisa-
noa sopimuksen 24 kuukauden irtisanomisajalla ilman perustel-
tua syytä, taikka sitä ennen, jos sopimuksen ehtoja tai sen mää-
räämiä maksuja tai sitoumuksia kirjallisesta huomautuksesta 
huolimatta laiminlyödään. 

  

9 § Erimielisyydet Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan 

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. 
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Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 
 
Tuusulassa         päivänä         kuuta 2019 
 
      
Nivos Vesi ja Lämpö Oy    Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä 
 
 
 
Kimmo Rintamäki     Kari Korhonen 
toimitusjohtaja     toimitusjohtaja 
 
 
 
     
 
 
 
 
LIITTEET Aiempi sopimus pvm. 3.8.2011 liitteineen, joka päivitetään tällä sopi-

muksella. 
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