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1

SOVELTAMISALA

1.1

Näitä yleisiä kaasun liittymisehtoja sovelletaan
liityttäessä kaasun jakeluverkkoon, jonka nimellinen
maksimikäyttöpaine on enintään 8 bar. Näitä ehtoja ei
sovelleta kaasun verkkopalveluun eikä kaasun myyntiin,
joille on omat erilliset ehtonsa.

1.2

2

Näistä ehdoista kaasun jakeluverkonhaltija ja liittyjä
voivat sopia toisin, jollei jäljempänä muuta määrätä.
Kuitenkin liittyjän ollessa kuluttaja näiden ehtojen
määräyksistä ei saa sopimuksin poiketa kuluttajan
vahingoksi.
MÄÄRITELMÄT

Kaasulla tarkoitetaan maakaasua tai uusiutuvista
energialähteistä peräisin olevaa kaasua, joka on syötetty
maakaasuverkkoon, taikka näiden seosta;
Kaasun
kokonaistoimituksella
tarkoitetaan
palvelukokonaisuutta, joka sisältää sekä kaasuenergian
myynnin käyttäjälle että kaasun siirron edellyttämän kaasun
verkkopalvelun;
Kaasun jakeluverkolla tarkoitetaan jakeluverkkoluvassa
yksilöityä paikallista tai alueellista maakaasuputkistoa, jonka
kautta kaasua siirretään vähennetyllä paineella;
Jakeluverkonhaltijalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa,
joka harjoittaa jakelutoimintaa jakeluverkkoluvan nojalla ja
on vastuussa jakeluverkon käytöstä, ylläpidosta ja
tarvittaessa kehittämisestä
toiminta-alueellaan, sen
mahdollisista yhteyksistä muihin verkkoihin sekä sen
varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset
kaasun jakeluvaatimukset pitkällä aikavälillä;
Liittyjällä tarkoitetaan jakeluverkonhaltijan kanssa kaasun
liittymissopimuksen tehnyttä kaasun käyttöpaikan omistajaa
tai haltijaa, joka on tehnyt sopimuksen kaasun käyttöpaikan
omistajan suostumuksella;

(siirtopalvelu) vastiketta vastaan jakeluverkonhaltijan kaasun
jakeluverkossa;
Myyjällä tarkoitetaan kaasua ja kaasutoimituksia myyvää
henkilöä, yhteisöä tai laitosta;
Kaasun
liittymissopimuksella
tarkoitetaan
jakeluverkonhaltijan ja liittyjän välistä sopimusta, joka koskee
kaasun käyttöpaikan liittämistä verkkoon ja liittymän kaasun
käyttömahdollisuuksien ylläpitoa;
Kaasun
verkkopalvelusopimuksella
tarkoitetaan
jakeluverkonhaltijan ja kaasun käyttäjän välistä sopimusta
kaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta;
Kaasun myyntisopimuksella tarkoitetaan kaasun myyjän ja
kaasun käyttäjän välistä sopimusta kaasuenergian
myymisestä ja ostamisesta;
Kaasun kokonaistoimitussopimuksella tarkoitetaan kaasun
myyjän ja kaasun käyttäjän välistä sopimusta kaasun
kokonaistoimituksesta sisältäen kaasuenergian myynnin ja
kaasun siirron edellyttämän verkkopalvelun. Tällöin ei tehdä
erillisiä kaasun myynti- ja verkkopalvelusopimuksia.
Toimitusvelvollisuudella
tarkoitetaan
sitä,
että
kaasuverkossa määräävässä markkina-asemassa olevan
kaasun myyjän on toimitettava kaasua kohtuulliseen hintaan
käyttäjän sitä pyytäessä, jos käyttäjällä ei ole muita
taloudellisesti
kilpailukykyisiä
vaihtoehtoja
kaasun
hankkimiseksi kaasuverkon kautta.

3

KAASUN LIITTYMISSOPIMUKSEN
MUUT TARVITTAVAT SOPIMUKSET

3.1

Jakeluverkonhaltijan ja liittyjän kesken tehdään
kirjallinen kaasun liittymissopimus, joka on voimassa
toistaiseksi. Tilapäinen kaasun liittymissopimus
tehdään määräaikaiseksi, korkeintaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Jos tilapäisen kaasun käyttöaika on
kaasun liittymissopimusta tehtäessä tiedossa, voidaan
sopia enintään viiden vuoden voimassaoloaika.

3.2

Kaasun liittymissopimus ja tilapäinen kaasun
liittymissopimus sekä näihin mahdollisesti tehtävät
muutokset
tehdään
kirjallisesti.
Sopimuksesta
ehtoineen jää kappale molemmille sopijapuolille.

3.3

Sopimusasiakirjat
muodostavat
kaasun
liittymissopimuksen
sisällön.
Jos
kaasun
liittymissopimuksen ja siinä mainittujen asiakirjojen
sisällöt ovat keskenään ristiriitaiset, sovelletaan ja
tulkitaan asiakirjoja seuraavassa järjestyksessä:

Liittymisteholla tarkoitetaan liittymään varattua tehoa;
Käyttäjällä tarkoitetaan alla määriteltyä kuluttajaa tai muuta
kaasun käyttäjää, joka hankkii kaasua käytettäväksi;
Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hankkii
kaasua pääasiassa yksityisessä taloudessaan käytettäväksi
(kuluttajansuojalaki 38/1978, 1. luku 4 §);
Liittymällä tarkoitetaan jakeluverkonhaltijan hallitsemia
putkistoja, laitteistoja ja laitteita, jotka ovat tarpeen kaasun
toimittamiseksi liittyjän kaasun käyttöputkistoon;
Kaasun verkkopalvelulla tarkoitetaan jakeluverkonhaltijan
kaikkea sitä toimintaa, joka mahdollistaa kaasun siirtymisen
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3.4

Kun kyseistä kaasun käyttöpaikkaa koskeva kaasun
liittymissopimus on voimassa, voidaan kaasun myyjän ja
kaasun käyttäjän kesken tehdä kaasun myyntisopimus.
Kaasun myyntisopimus voi olla ns. kaasun
kokonaistoimitussopimus, joka sisältää kaasun myynnin
lisäksi kaasun verkkopalvelun. Kaasun verkkopalvelusta
voidaan
myös
tehdä
erillinen
sopimus
jakeluverkonhaltijan ja kaasun käyttäjän välillä.

3.5

Liittyjä antaa jakeluverkonhaltijalle tämän tarvitsemat
tiedot kaasun jakeluverkkoon liitettävistä rakennuksista
ja niiden kaasulaitteista. Jakeluverkonhaltija ilmoittaa
liittyjälle, millä edellytyksillä liittäminen voidaan
suorittaa.
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4.10 Jakeluverkonhaltijalla on oikeus periä liittyjältä tämän
aiheuttamat
liittymistehon
muuttamisesta,
pienentämisestä tai suurentamisesta, sekä esim.
mittarointimuutoksista aiheutuneet kulut tai erillinen
kytkentämaksu, mikäli kaasuntoimitus on välillä ollut
katkaistu ja aloitetaan uudelleen olemassa olevaan
liittymään.

5

LIITTYMÄN TOIMITTAMINEN

5.1

Jakeluverkonhaltijalla on velvollisuus toimittaa liittymä
sovittuna ajankohtana, paitsi

3.6

Jakeluverkonhaltija ja liittyjä sopivat kaasun
liittymissopimuksessa liittymän toimitusajankohdan.

-

jos liittymän toimittamista kohtaa ylivoimainen
este;

3.7

Liittyjä
ilmoittaa
jakeluverkonhaltijalle
yhteystiedoissaan tapahtuneet muutokset.

-

4

LIITTYMISTEHO JA LIITTYMISMAKSU

liittymään tarvittavan uuden putkiston tai
laitteiston rakentamiseen toisen maalle ei saada
lupaa riittävän ajoissa;

-

4.1

Liittymistehon
suuruus
liittymissopimuksessa.

4.2

Jakeluverkonhaltijalla on oikeus rajoittaa kaasun tehoa
liittymissopimuksessa
mainittuun
liittymistehon
arvoon.

liittymää
koskevan
alueen
muun
kunnallistekniikan
asentaminen
viivästyy
sopimuksen tekohetkellä suunnitellusta niin, ettei
liittymän toimittaminen ole mahdollista ilman
huomattavia lisäkuluja; tai

-

liittyjä ei ole tehnyt hänen tehtäväkseen sovittuja
osia liittymän toimituksesta.

sovitaan

kaasun

4.3

Jakeluverkonhaltija
perii
liittyjältä
liittymismaksuperusteiden mukaisen liittymismaksun.
Liittymismaksuperusteet
määritellään
kaasun
liittymissopimuksessa.

4.4

Liittymismaksu on liittymäkohtainen.

4.5

Liittymistehon
muuttamisesta
tehdään
aina
lisäsopimus, johon sovelletaan kaasun liittymisehtoja.

4.6

Jakeluverkonhaltijalla
on
liittymistehoa
ylikapasiteettivaraustilanteissa.

4.7

Liittymistehoa
suurennettaessa
jo
maksetun
liittymismaksuperusteita
suuremmaksi,
jakeluverkonhaltija perii liittymismaksuperusteiden
mukaisesti määräytyvän lisäliittymismaksun.

oikeus

pienentää
esimerkiksi

4.8

Jos liittymistehoa pienennetään liittyjän aloitteesta,
maksettua liittymismaksua ei palauteta.
Mikäli
liittymistehon pienennys johtuu jakeluverkonhaltijan
aloitteesta,
liittymismaksusta
palautetaan
liittymistehon pienentämisestä vastaava osuus.

4.9

Jos liittyjän pyynnöstä pienennettyä liittymistehoa
myöhemmin suurennetaan, peritään liittymismaksu
vain siltä osin kun liittymisteho ylittää arvon, josta
liittymismaksu on jo maksettu.

5.2

Jos liittymän toimittaminen viivästyy ja viivästys johtuu
ylivoimaisesta esteestä, ei kumpikaan sopijapuoli ole
esteen kestoajalta velvollinen korvaamaan viivästyksen
aiheuttamaa
vahinkoa.
Jos
viivästys
jakeluverkonhaltijan puolelta johtuu muusta kuin
kohdassa 5.1. mainituista syistä, liittyjällä on oikeus
pidättäytyä liittymismaksun tai sen osan maksamisesta,
kunnes liittymä on toimitettu sekä lisäksi oikeus kohdan
5.2.1 mukaiseen vakiokorvaukseen. Alla esitetty
vakiokorvaus on ainoa liittyjän viivästyksen vuoksi
saama korvaus eikä liittyjällä tämän lisäksi ole oikeutta
vahingonkorvaukseen.
5.2.1

Vakiokorvauksen määrä on kahden
ensimmäisen viivästysviikon aikana kultakin
alkaneelta viivästysviikolta viisi (5)
prosenttia liittymismaksusta ja tämän
jälkeen kultakin alkaneelta viivästysviikolta
kymmenen
(10)
prosenttia
liittymismaksusta.
Vakiokorvausta
laskettaessa käytetään perusteena niitä
maksuja,
joita
jakeluverkonhaltija
julkaisemansa
liittymismaksuhinnaston
mukaan
perii
liittymisestä
ilman
erityisolosuhteista johtuvia korotuksia.
Kaasun liittymissopimuksesta tulee käydä
ilmi se liittymismaksun osuus (ALV 0%),
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jonka
perusteella
viivästyksestä maksetaan.
5.2.2

5.3

5.4

vakiokorvaus

Sopimuspuolen
on
ilmoitettava
toiselle
sopimuspuolelle tiedossaan olevasta viivästyksestä
välittömästi.

6

LIITTYMÄN RAKENTAMINEN JA SIIHEN TARVITTAVAT
KÄYTTÖOIKEUDET

6.1

Jakeluverkonhaltija asentaa liittymän edellyttämän
kaasun jakeluputkiston liittyjän alueelle toimitusrajaan
saakka. Toimitusraja on määrämittauslaitteiston
jälkeinen liitos, ellei toisin sovita. Jakeluputkiston
edellyttämistä rakennusteknisistä töistä liittyjän
kiinteistön alueella sovitaan jakeluverkonhaltijan ja
liittyjän kesken.

6.2

6.3

6.4

Jos liittyjä haluaa tehdä kiinteistössään muutoksia, jotka
aiheuttavat
muutoksia
jakeluverkonhaltijan
omistamaan jakeluputkistoon, on liittyjän ilmoitettava
muutoksista
jakeluverkonhaltijalle
kirjallisesti
vähintään kolme (3) kuukautta ennen muutostöiden
aloittamista. Jakeluverkonhaltijalla on oikeus periä
liittyjältä muutostöistä aiheutuneet kustannukset.

7

LIITTYMÄN YLLÄPITO

7.1

Jos liittyjä haluaa pitää kaasun liittymissopimuksen
voimassa, vaikkei kaasun käyttöpaikan verkkopalvelua
koskevaa sopimusta olekaan voimassa, hänen on
korvattava jakeluverkonhaltijalle liittymän ylläpidosta
aiheutuvat
kustannukset
erillisen
sopimuksen
perusteella.

7.2

Liittymän ylläpitoa koskevan sopimuksen tekemisestä
kieltäytymistä
pidetään
liittyjän
olennaisen
sopimusvelvoitteen rikkomisena. Sama koskee
mainitun sopimuksen mukaisten maksujen olennaista
laiminlyöntiä.

7.3

Liittymän ylläpidosta tehtävässä sopimuksessa tai
siihen liitettävissä soveltuvista sopimusehdoista on
käytävä ilmi maksun suuruus sekä perusteet, joiden
mukaan maksun suuruutta voidaan muuttaa
sopimuksen voimassaoloaikana.

8

LIITTYMÄN
KUNNOSSAPITO

8.1

Sopijapuolet ovat velvollisia pitämään kaasuputkistonsa
ja -laitteensa niitä koskevan lainsäädännön ja sen
perusteella annettujen säännösten ja määräysten sekä
alan standardien edellyttämässä kunnossa.

8.2

Liittyjän on ilmoitettava mahdollisimman pian
jakeluverkonhaltijalle tämän jakeluputkistossa ja
laitteissa havaitsemistaan ilmeisistä vioista ja
puutteista. Jakeluverkonhaltijan on korjattava
viipymättä omassa jakeluputkistossaan ja laitteissaan
olevat viat.

9

KAASUN LIITTYMISSOPIMUKSEN SIIRTO

9.1

Jakeluverkonhaltija
voi
siirtää
kaasun
liittymissopimuksen toiselle jakeluverkonhaltijalle.
Siirrosta on ilmoitettava liittyjälle kirjallisesti
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän
kuluessa siirrosta.

9.2

Liittyjä voi siirtää kaasun
kolmannelle osapuolelle.

Vakiokorvauksen
enimmäismäärä
on
kolmekymmentä (30) prosenttia edellisen
kohdan mukaisesta liittymismaksusta,
kuitenkin enintään 1 700 euroa.

Jos liittyjä ilmoittaa puolellaan olevasta viivästyksestä
niin myöhään, että jakeluverkonhaltija on jo ehtinyt
aloittaa liittymän rakentamistyöt, jakeluverkonhaltijalla
on oikeus periä kohtuullinen korvaus viivästyksen
vuoksi tehtävistä tarpeellisista toimenpiteistä sekä
hyödyttömiksi jääneistä tarpeellisista toimenpiteistä.

Liittyjä
antaa
omistamastaan
tai
muuten
hallitsemastaan rakennuksesta sekä omistamistaan tai
hallitsemistaan maa- tai vesialueista tarpeelliset tilat ja
alueet jakeluverkonhaltijan käyttöön liittyjää varten
rakennettavan kaasun jakeluputkiston sekä tarvittavien
mittaus-, säätö- ja muiden laitteiden sijoittamista,
tarkastamista ja kunnossapitoa varten. Putkistot,
laitteistot ja laitteet tulee sijoittaa niin, ettei niistä
aiheudu
kohtuutonta
vahinkoa
tai
haittaa.
Käyttöoikeudesta ei makseta korvausta. Laitteiden
tarvitseman sähkö- ja lämpöenergian antaa liittyjä
korvauksetta. Laitetiloja ei saa käyttää tarkoituksiin,
jotka haittaavat laitteiston kunnossapitoa tai
vaarantavat turvallisuutta. Liittyjä vastaa laitetilojen
valaistuksesta ja siivoamisesta ja huolehtii, ettei tiloihin
pääse ulkopuolisia. Jakeluverkonhaltijalle tulee
järjestää esteetön pääsy huoltamaan ja tarkastamaan
putkistoaan ja laitteitaan.
Jakeluverkonhaltijalla on oikeus rakentaa ja ylläpitää
jakeluputkistoa liittymän kiinteistön alueella myös
muita kiinteistöjä varten. Jakeluverkonhaltijalla on
oikeus hakea rasite tai muu pysyvä käyttöoikeus edellä
mainittujen oikeuksien pysyvyyden vakuudeksi.
Rakentamisesta ja käyttöoikeudesta aiheutuvien
taloudellisten menetysten korvaamisesta on sovittava
kiinteistön omistajan kanssa ennen töiden aloittamista.
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9.2.1

TOIMINTAVARMUUS

JA

liittymissopimuksen

Sopimusta
ei
voida
siirtää,
jos
jakeluverkonhaltijalla on siirtäjältä kyseessä
olevaa kaasun käyttöpaikkaa koskevaan
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liittymissopimukseen,
kaasun
myyntisopimukseen,
kaasun
verkkopalvelusopimukseen tai kaasun
kokonaistoimitussopimukseen perustuvia
saatavia, ellei uusi liittyjä ota niitä
nimenomaisesti vastattavakseen.
9.2.2

9.2.3

9.3

Liittyjän
konkurssitilanteessa
jakeluverkonhaltijan on ilmoittauduttava
asianmukaisesti velkojaksi, jotta kohdan
9.2.1 edellytykset pysyvät voimassa.
Sopimuksen siirto on jakeluverkonhaltijaa
sitova, kun siirto on allekirjoitettu ja
jakeluverkonhaltija on hyväksynyt edellä
mainittujen saatavien sekä muiden kaasun
liittymissopimuksen
sisältyvien
velvoitteiden siirron.

Kaasun liittymissopimus ei siirry automaattisesti
kiinteistön luovutuksen yhteydessä. Jos kaasun
liittymissopimus halutaan siirtää kiinteistön uudelle
omistajalle tai haltijalle, siirrosta tulee mainita
kiinteistön luovutuskirjassa tai tehdä erillinen
luovutuskirja.
Kaasun
liittymissopimus
siirtyy
kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle myös, jos
siirrosta
on
muutoin
sovittu.
Kaasun
liittymissopimuksen siirron edellytyksenä on, että
kohdan 9.2 ehdot täyttyvät. Liittymissopimuksen
siirrosta tulee ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle ilman
aiheetonta
viivästystä.
Liittyjä
vastaa
liittymissopimuksen mukaisista velvoitteistaan siihen
asti kunnes liittymissopimuksen siirrosta on tehty
asianmukainen ilmoitus tai liittymissopimus on
irtisanottu kohdan 12 mukaisesti.

9.4

Kaasun liittymissopimusta ei voida siirtää toiseen
liittymään.

10

LIITTYMISSOPIMUKSEN EHTOJEN MUUTTAMINEN

10.1 Sopijapuolet voivat yhdessä sopia yksilöllisen kaasun
liittymissopimuksen
muuttamisesta.
Muutoksen
muodosta katso kohta 3.2.
10.2 Jakeluverkonhaltijalla
on
oikeus
muuttaa
sopimusehtoja, jos muutos perustuu lainsäädännön
muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen, jota
jakeluverkonhaltija ei ole voinut ottaa lukuun
liittymissopimusta tehtäessä.
10.3 Jakeluverkonhaltija voi muuttaa sopimusehtoja myös
sellaisen lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen
päätöksen perusteella, joka on ollut sopimusta
tehtäessä tiedossa, edellyttäen, ettei muutos
olennaisesti muuta kaasun liittymissopimuksen
keskeistä sisältöä.
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10.4 Jakeluverkonhaltijalla on lisäksi oikeus muuttaa
sopimusehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä
olosuhteiden olennaisen muuttumisen johdosta tai
vanhentuneiden sopimusjärjestelyjen takia.
10.5 Jakeluverkonhaltijalla on oikeus sellaisiin vähäisiin
sopimusehtojen muutoksiin, jotka eivät vaikuta
sopimussuhteen keskeiseen sisältöön.
10.6 Jakeluverkonhaltijan on lähetettävä liittyjälle ilmoitus
siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien sopimusehdot
muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste.
Ilmoituksessa on myös mainittava, onko sopijapuolella
oikeus irtisanoa kaasun liittymissopimus. Jos
perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai
viranomaisen päätös, muutos saa tulla voimaan
aikaisintaan
kuukauden
kuluttua
ilmoituksen
lähettämisestä.
Ilmoitus
lähetetään
liittyjän
jakeluverkonhaltijalle ilmoittamaan yhteysosoitteeseen
ja jollei sellaista ole tiedossa liittymän osoitteeseen.
10.7 Jos muutoksen perusteena on lainsäädännön
muuttuminen
tai
viranomaisen
päätös,
on
jakeluverkonhaltijan toteutettava muutos siitä päivästä
lukien kun muutos tai päätös tuli voimaan.
Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava näillä perusteilla
tehtävistä muutoksista mahdollisimman pian.

11

YLIVOIMAINEN ESTE

11.1 Ylivoimainen este lykkää sopimusvelvoitteiden
täyttämisen siksi ajaksi, minkä este kunkin
sopimusvelvoitteen osalta on ollut voimassa, taikka
ajaksi, mikä on ollut tarpeen esteen seurausten
eliminoimiseksi.
11.2 Ylivoimaisena esteenä pidetään sopijapuolista
riippumattomia seikkoja, joita ei liittymissopimusta
solmittaessa ole voitu ottaa kohtuudella huomioon ja
jotka voimassaoloaikanaan tai sen jälkeen estävät tai
huomattavasti vaikeuttavat liittymissopimukseen
perustuvien velvoitteiden täyttämistä, ja joiden
tuottamaa haittaa ei voida kohtuudella estää tai
poistaa. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi: tulipalo,
räjähdys, tulva, maanjäristys, viranomaisten luvat ja
määräykset,
sota
tai
liikekannallepano,
odottamattomat laajat sotilaskutsunnat, takavarikko,
tuontikielto, kaasulaitteiden ulkomaisen toimittajan
ylivoimainen este, valuuttarajoitukset, käyttövoiman
rajoitukset, yleinen raaka- tai tarveainepula, lakko,
työselkkaus tai muu sopijapuolten määräysvallan
ulkopuolella oleva olosuhde.
11.3 Mikäli jompikumpi sopijapuoli haluaa vedota
ylivoimaiseen esteeseen, on hänen ilmoitettava siitä
viipymättä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.
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12

KAASUN LIITTYMISSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN JA
PÄÄTTYMISEN SEURAUKSET

12.1 Liittyjä voi sanoa kaasun liittymissopimuksen irti silloin,
kun kyseistä kaasun käyttöpaikkaa koskeva kaasun
myyntisopimus ja kaasun verkkopalvelusopimus eivät
ole voimassa. Jakeluverkonhaltija tarkistaa kaasun
kokonaistoimitussopimuksen (tai myyntisopimuksen ja
kaasun
verkkopalvelusopimuksen)
voimassaolon
kaasun
liittymissopimusta
irtisanottaessa.
Irtisanomisaika on 30 päivää.
12.2 Jakeluverkonhaltija voi irtisanomisesta huolimatta
edelleen pitää voimassa jakeluputkiston sijoittamista
varten saamansa oikeudet siten kuin siitä on aiemmin
sovittu tai määrätty. Jakeluverkonhaltija suorittaa
tällöin kohdan 6.2 mukaisista oikeuksista kohtuullisen
korvauksen, ellei sitä ole aiemmin suoritettu.
12.3 Jakeluverkonhaltija voi irtisanomisesta huolimatta pitää
muita kiinteistöjä varten rakennettua jakeluputkistoa
koskevat oikeudet voimassa siten kuin siitä on sovittu.
12.4 Jakeluverkonhaltija
voi
purkaa
liittymissopimuksen välittömästi, jos

kaasun

-

muu liittyjä kuin kuluttaja asetetaan konkurssiin
eikä
konkurssipesä
sitoudu
kaasun
liittymissopimukseen tai viranomainen on
todennut hänet kyvyttömäksi vastaamaan
sopimukseen liittyvistä velvoitteistaan;

-

liittyjä tai käyttäjä on syyllistynyt kaasun
anastamiseen tai jakeluverkonhaltijan taikka
kaasun myyjän omaisuuden anastamiseen,
tahalliseen vahingoittamiseen tai sinettien
murtamiseen taikka näiden yritykseen;

-

kaasuntoimitus on keskeytetty näiden ehtojen
mukaisesti eikä liittyjä ole hänelle annetussa,
vähintään
kahden
viikon
määräajassa
keskeyttämisestä lukien poistanut keskeyttämisen
syytä; tai

-

liittyjä on muuten olennaisesti rikkonut kaasun
liittymissopimukseen perustuvia velvollisuuksiaan
eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu kaasun
myyjän tai jakeluverkonhaltijan kirjallisesti
ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa.

12.5 Kaasun liittymissopimuksen päättyessä päättyy myös
liittymissopimuksen mukaista kaasun käyttöpaikkaa
koskeva kaasun verkkopalvelusopimus ja kaasun
myyntisopimus.
12.6 Kaasun
liittymissopimuksen
päättyessä
jakeluverkonhaltija ei palauta liittymismaksua.
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13.1 Kuluttajalla
on
oikeus
saattaa
kaasun
liittymissopimuksen
tulkinnasta
aiheutuneet
erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.
13.2 Jos
kaasun
liittymissopimuksesta
johtuvat
erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne
nostetaan liittymän sijaintipaikan käräjäoikeudessa,
ellei toisin ole sovittu. Kuluttajalla on kuitenkin aina
oikeus nostaa kanne Suomessa olevan kotipaikkansa
käräjäoikeudessa.

