
 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 2.1 Tilaajan nimi: 
      

2.4 Y-Tunnus (Yritykset) 
      

2.2 Lähiosoite 
      

2.5 Postinumero ja toimipaikka 
      

2.3 Sähköpostiosoite 
      

2.6 Puhelin 
      

3. Laskun maksaja 3.1 Maksajan nimi 
      

3.3 Puhelin 
      

3.2 Osoite ja postinumero                                                                                           
      

3.4 Verkkolaskuosoite  
      

4. Tilattava työ 
(Tonttijohtojen 
koot on esitetty 
liitoslausunnossa. 
Tarvittaessa 
lisätietoja saa 
Kouvolan Vesi 
Oy:ltä) 

4.1 Vesijohdon liittäminen talosulkuventtiiliin 
 

4.2 Vesimittarityöt: 
 Vesimittarin asennus 
 Vesimittarin koon (DN) muutos 

 *Mitoitusvirtaama       l/s____ 
 Vesimittarin poisto 
 Vesimittarin siirto 
 Vesimittarin ryhmäremontti 
 Vesimittarin vaihto ja tarkastus 
 Jäätyneen vesimittarin  

       vaihto/korjaus/uusinta 
  Muu       

 
*) DN-muutoksen tilaamiseen yhteydessä 

tulee ilmoittaa uusi mitoitusvirtaama. 
Liitteenä tulee toimittaa LVI-
suunnittelijan laatima laskelma. 

 

4.3 Sprinklerit / palosammutusjärjestelmät 
 Uusi sprinkleriliitos 

Sprinklerijärjestelmän syöttöjohdon koko:       
 
HUOM! Rengasjohdoissa runkolinjan venttiilit (2kpl) 
asennetaan tilaajan kustannuksella. 

4.4 Työmaaliitokset/rakennusaikainen vesi:  
 Työmaaparakin vesijohtoliitos 
 Työmaaparakin viemäriliitos 

 
 Työmaaparakin vesijohtoliitoksen tulppaus 
 Työmaaparakin viemäriliitoksen tulppaus 

 
 Rakennusaikainen vesi (omakoti- ja paritalot) 

 
 

4.5 Muut työt 
 Vesijohdon sulatus 
 Kiinteistön lattia- ja padotuskorkeuden tarkistusmittaus 
 Vesijohtoventtiilin avaaminen/sulkeminen 
 Vesi ja/tai viemärijohdon käytöstä poistaminen (tulppaus) 
 Laadunvalvontanäyte talousvedestä 
 Pystyputken vuokraus (vedenotto palopostista) 
 Muu       

 
 
 

 4.6 Työn toivottu aloitusaika 
      
 

5. Lisätiedot       

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

 
VESILAITOKSEN TÖIDEN TILAUSEHDOT 
 

1. Vesilaitos laskuttaa tilatusta työstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston ja palvelumaksuhinnaston 
mukaisesti. Laskutus tapahtuu lomakkeessa annettujen tietojen mukaisesti.  
 

2. Töiden tilaaminen edellyttää voimassa olevaa liittymis- ja käyttösopimusta Kouvolan Vesi Oy:n kanssa.  
 

3. Liittymissopimuksen solmimisen yhteydessä laskutettu liittymismaksu sisältää maksun liitostöistä. Jos 
liitoksen tekeminen on vaatinut normaalista poikkeavia työtehtäviä tai materiaaleja, Kouvolan Vesi Oy 
voi laskuttaa liitoksen tekemisen yhteydessä ylimääräisestä työstä/materiaaleista aiheutuneet 
kustannukset. 

 
4. Tilaaja vastaa aina töiden kustannuksista, mikäli hänen määrittämänsä muu maksaja ei hoida 

maksuvelvoitettaan. Muuttuneista yhteystiedoista tulee tehdä ilmoitus vesilaitoksen asiakaspalveluun 
(vesilaskutus@kouvolanvesi.fi) 
 

5. Tilattu työ voidaan peruuttaa maksutta edellisenä arkipäivänä klo 15:00 mennessä, perjantaisin klo 
13:00 mennessä. Peruuttamattomasta työstä veloitetaan 99,20 € (alv 24 %). 
 

6. Vesilaitos suorittaa liitostyöt valmiiksi kaivettuun, työturvalliseen kaivantoon. Mikäli kaivannon 
turvallisuudessa on puutteita, vesilaitos voi kieltäytyä suorittamasta tilattua työtä. Kaivannon 
vaatimukset tulee selvittää tilauksen yhteydessä, mikä ne eivät ole tiedossa. 
 

7. Tilattavan työn toteutusajankohta on sovittava erikseen alueesta vastaavan työnjohtajan kanssa: 

 Elimäki Valkeala Vesa Heikkilä 040 4899 351, vesa.heikkila@kouvolanvesi.fi 

 Jaala Kuusankoski  Sami Hellsten 040 5627 758, sami.hellsten@kouvolanvesi.fi 

 Kouvola  Vesa Salonen 040 1582 662, vesa.salonen@kouvolanvesi.fi 
 

Työ on tilattava hyvissä ajoin. Vesijohdon liitos talosulkuventtiiliin tulee tilata vähintään 2 viikkoa ennen 
aiottua työajankohtaa. HUOM! Kesä- ja sesonkiaikoina työn toimitusaika voi pidentyä työtilanteesta 
riippuen. 

 
8. Kohdan 4.2 mukaista mittarikoon muutosta varten tulee asiakkaan toimittaa LVI-suunnittelijan tekemä 

laskelma mitoitusvirtaamasta. 
 

9. Kohdassa 4.3 mainittu sprinklerijärjestelmän syöttöjohto tulee olla erillinen johto kiinteistön 

käyttövesijohtoon nähden. Sprinklerijärjestelmän syöttövesijohdon liittämisestä laitoksen 

runkovesijohtoon ja rakentamisesta aiheutuvat työ- ja materiaalikustannukset laitos perii tilaajalta 

toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Työ sisältää t-haaran asentamisen ja liitoksen tekemisen 

runkovesijohtoon, sulkuventtiileiden (2 kpl) asentamisen runkovesijohtoon sekä sulkuventtiilin 

asentamisen sprinklerin syöttövesijohtoon. 

 
10. Tilauslomakkeen kohdassa 4.4 mainittu rakennusaikainen vesi laskutetaan omakoti- ja paritaloliittyjiltä 

laitoksen kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.  
 

11. Työmaaparakeille asennettu työmaa-aikainen vesi ja/tai jätevesi laskutetaan asennetun vesimittarin 
perusteella. Työmaaparakissa tulee olla asianmukainen mittaritila vesimittarin asentamista varten, 
johon vesimittari on mahdollista asentaa (min. 1 m vapaata tilaa).  

 
12. 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. 
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