
    MYYNTI-ILMOITUKSEN LIITE 
    1/2021  1 (2) 
     

  
      
    13.1.2022   
 
 

 
 
 
Savon koulutuskuntayhtymä | PL 87  70101 Kuopio | www.sakky.fi 

MUURUVEDEN TEKNISTEN LIITTYMÄT, 
TIEOIKEUDET SEKÄ RASITTEET 
 

Yleistä 

Alueella oleva tieverkosto on myös toteutettu yhden toimijan periaatteella. Tämä asian korjaamiseksi on 
alueen nykyisten kiinteistöjen omistajien kanssa sovittu perustetavaksi alueelle yksityistie, jonka osakkaina 
tulisivat olemaan kaikki alueen tiestöä tarvitsevat kiinteistönomistajat.  yksityistien perustamisesta on tehty 
toimeksianto maanmittauslaitokselle. Maanmittauslaitoksen avustukselle määritellään tieyksiköt, jonka 
pohjalta tehdään kustannusten jako. Tieasioita hoitamaan tullaan valitsemaan alueen kiinteistönomistajista 
tiehoitokunta.    

Kiinteistöjen myyntien yhteydessä on määritelty, että jokainen kiinteistönomistaja huolehtii omista lämpö-, 
vesi-, jätevesi- ja sähköliittymistä seuraavasti: 

1. Sähköliittymät, televerkko ja rakennusautomaatio 
 

§ Alueen nykyinen sähköliittymäsopimus irtisanotaan ja jokainen alueen käyttäjä hankkii oman 
liittymäsopimuksen.  Kaikki alueen kiinteistönomistajat hankkivat omat sähköliittymät ja laativat 
omat sähköntoimitussopimukset sekä vastaavat osaltaan omiin rakennuksiinsa kohdistuvista 
muutoskustannuksista. 
 
§ Televerkon osalta jokainen vastaa omalta osaltaan mahdollisista televerkon muutoksista. 
 
§ Rakennusautomaation osalta kiinteistöhälytykset ovat tulleet kokoalueelta Savon 
koulutuskuntayhtymän järjestelmään jatkossa yhteydet puretaan ja kiinteistön omistajat 
huolehtivat asiasta omalta osaltaan.  
 

2. Lämpö 
§ Alueella on aluelämpöverkko ja lämpölaitoksen omistaa Nevel Oy, jolle Vapo on myynyt 
lämpö toiminnan.  Sakky on siirtänyt lämmöntoimitussopimuksen Poijukodit Oy:lle keskinäisen 
kiinteistökaupan yhteydessä. Alueen muut kiinteistönomistajat voivat jatkossa halutessaan sopia 
tarvitsemansa lämpöenergian ostamisesta Poijukodit Oy:ltä kiinteistöissä olevien mittausten 
mukaisesti. 
 
§ Jatkossa nykyisen aluelämpöverkon osalta jokainen toimija vastaa omalta osaltaan oman 
kiinteistönsä alueella olevan verkoston ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannuksista. Alueen 
lämpöverkoston solmupiste on vanha lämpökeskus, jonka kautta kulkee kaikkien kiinteistöjen 
käyttämä lämpöenergia. Tämän toiminnassa olevan solmupisteen teknisten järjestelmien 
mahdolliset korjauskustannukset jaetaan lämpöenergian käytön suhteessa alueen toimijoiden 
kesken. Tämä ei koske itse lämpökeskusrakennusta vaan ainoastaan järjestelmiä. Jokainen 
kiinteistön omistaja voi halutessaan toteuttaa oman lämpöjärjestelmänsä ja irtautua tästä 
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yhteisestä verkostosta, jolloin kunnossapitokustannukset jakautuvat jatkossa aina verkoston piirissä 
olevien kesken käytetyn energian suhteessa. 
 
§ Tällä yhteisesti sovitulla ratkaisulla minimoidaan alueen lämpöverkon muutostarpeet 
kaikkien kiinteistöjen osalta. 

 

3. Vesi- ja viemäriverkosto. 
§ Nykyisellään alueella on yksi vesi- ja viemäriliittymä.  Kuopion Vesi Oy:n kanssa on käyty läpi, 
että kiinteistöjen eriyttämisessä voidaan hyödyntää vanhan kampusalueen verkostoa, mutta 
eriyttämiseksi vaaditaan runkoverkoston muutostöitä (verkoston haaroitus kiinteistöille ja 
päävesimittareiden asennus). Jokainen kiinteistönomistaja vastaa mahdollisista liittymämaksuista, 
muutostöistä ja mittarointikustannuksista osaltaan. Tämän hetkisen tiedon mukaan korjaamon 
nykyistä alakeskusmittaria voidaan hyödyntää ja liittymämaksua ei perittäisi erikseen. Mikäli 
perustettavat kiinteistöt eivät halua liittyä osittain yhteiseen runkoverkostoon (rasitteet ja yhteinen 
ylläpito), vaan niihin halutaan erikseen omat vesi- ja viemäriliittymät, se on mahdollista. Jokainen 
vastaa tällöin osaltaan kaikista aiheutuvista verkon rakentamisen ja liittymismaksun kustannuksista. 
Liittymäpisteet tällöin varmistettava Kuopion vesi Oy:ltä. 
 

4. Rasitteet 
§ Alueella olevien LVIS-verkostojen osalta perustetaan rasitteet jotka kohdistuvat kuhunkin 
kiinteistöön asemapiirrokseen merkityille alueille. 

 

5. Kustannusarvio 

§ Arviolta tulevat muutokset sähköliittymien ja vesiliittymän päivitykselle ovat rahallisesti n. 
25 000 €. 
 

 

 
 
 


