TYÖTILAUSLOMAKE
Tilauslomake palautetaan täytettynä sähköpostilla alla olevaan osoitteeseen tai vesilaitoksen asiakaspalvelupisteeseen. Kouvolan
Vesi Oy, Kauppalankatu 37, 45100 Kouvola. Sähköpostiosoite: kouvolan.vesi@kouvolanvesi.fi
1. Kiinteistön tiedot

1.1 Kiinteistön osoite ja postinumero
1.2 Kiinteistötunnus

2. Tilaajan tiedot

3. Laskutusosoite

2.1 Tilaajan nimi:

2.4 HETU/Y-Tunnus

2.2 Lähiosoite

2.5 Postinumero ja toimipaikka

2.3 Sähköpostiosoite

2.6 Puhelin

3.1 Maksajan nimi

3.3 Puhelin

3.2 Osoite ja postinumero

3.4 Verkkolaskuosoite

5. Tilattava työ
5.1 Vesijohdon liittäminen talosulkuventtiiliin
(Tonttijohtojen koot on
esitetty
5.2 Tonttijohdon rakentaminen
liitoslausunnossa.
Tarvittaessa lisätietoja
Vesijohto, putkikoko:
saa Kouvolan Vesi
Jätevesiviemäri, putkikoko:
Oy:ltä)
Hulevesiviemäri, putkikoko:

5.3 Vesimittarityöt:

5.5 Sprinklerit / palosammutusjärjestelmät
Uusi sprinkleriliitos
SPR-putken koko:
Runkojohdon koko:

HUOM! Rengasjohdoissa runkolinjan venttiilit (2 kpl) asennetaan
tilaajan kustannuksella.
5.6 Työmaaliitokset:

Vesimittarin asennus

Työmaaparakin vesijohtoliitos

Vesimittarin poisto

Työmaaparakin viemäriliitos

Vesimittarin siirto
Vesimittarin ryhmäremontti
Muu vesimittari työ, mikä?
5.4 Tonttijohtojen saneeraus

Työmaaparakin vesijohtoliitoksen tulppaus
Työmaaparakin viemäriliitoksen tulppaus
5.7 Joku muu työ, mikä?

Vesijohto, putkikoko:
Jätevesiviemäri, putkikoko:
Hulevesiviemäri, putkikoko:

5.8 Työn toivottu aloitusaika

6. Lisätiedot

Olen tutustunut tämän tilauslomakkeen kääntöpuolella oleviin tilaustietoihin ja hyväksynyt ne.
Päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys:

TYÖTILAUSLOMAKE

VESILAITOKSEN TÖIDEN TILAUSEHDOT

1. Töiden tilaaminen edellyttää voimassa olevaa liittymissopimusta Kouvolan Vesi Oy:n kanssa.
2. Tilattu työ voidaan peruuttaa maksutta edellisenä arkipäivänä klo 15.00 mennessä, perjantaisin klo
13.00 mennessä. Peruuttamattomasta työstä veloitetaan 99,20 € (sis. alv 24 %)
3. Töiden toteutumisajankohta sovitaan erikseen kirjallisen tilauksen jälkeen työstä vastaavan
työnjohtajan kanssa.
Työ on tilattava hyvissä ajoin. Vesijohdon liitos talosulkuventtiiliin tulee tilata vähintään kaksi (2)
viikkoa ennen aiottua työajankohtaa. Kesäaikana työn toimitusaika voi pidentyä työtilanteesta
riippuen.
4. Liittymissopimuksen solmimisen yhteydessä laskutettu liittymismaksu ei sisällä maksua liitostöistä.
Erillinen lasku tullaan lähettämään tässä tilauksessa esitetylle maksajalle tai laskun vastaanottajalle.
5. Tilaaja vastaa aina töiden kustannuksista, mikäli hänen määrittämänsä muu maksaja ei hoida
maksuvelvoitettaan.
6. Vesilaitos laskuttaa liitostöistä kulloinkin voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukaisesti.
Laskutus tapahtuu annettujen tietojen mukaisesti. Muuttuneista yhteystiedoista tulee tehdä
ilmoitus vesilaitoksen asiakaspalveluun:
vesilaskutus[at]kouvolanvesi.fi
7. Vesilaitos suorittaa liitostyöt valmiiksi kaivettuun, työturvalliseen kaivantoon. Mikäli kaivannon
turvallisuudessa on puutteita, vesilaitos voi kieltäytyä suorittamasta tilattua työtä. Kaivannon
vaatimukset tulee selvittää tilauksen yhteydessä, mikäli ne eivät ole tiedossa.
8. Rakennusaikainen vesi veloitetaan kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti.
9. Työmaaliitokset sekä käyttämättä jääneet liitokset on aina tulpattava runkolinjan kyljestä saakka.
Mikäli tulppausta ei tilata kohtuullisen ajan kuluttua työmaan päättymisestä, vesilaitos tilaa
kaivutyöt ja suorittaa tulppauksen asiakkaan kustannuksella.
Lisätietoja työnjohdolta alueittain:
Jaala, Kuusankoski: puh. 040 5627 758
Kouvola: puh. 040 1582 662
Valkeala, Elimäki: puh. 040 4899 351

