TURUN VESIHUOLTO OY / TYÖTILAUSLOMAKE
Tilauslomake palautetaan täytettynä sähköpostilla alla olevaan osoitteeseen tai Turun Vesihuollon asiakaspalvelupisteeseen.
Turun vesilaitos, Halistentie 4, 20540 Turku
Sähköpostiosoite: tilaustyot@turunvesihuolto.fi
Kiinteistön tiedot

Kiinteistön osoite ja postinumero
Kiinteistötunnus

Tilaajan tiedot

Laskun maksaja

Tilaajan nimi:

Y-Tunnus tai hetu

Osoite

Postinro

Sähköposti

Puh.nro

Maksajan nimi

Puh.nro

Osoite

Postinro

(jos eri kuin tilaaja)

Laskun vastaanottaja Laskun vastaanottajan nimi

Puh.nro

(jos eri kuin tilaaja
tai maksaja)

Osoite ja postinumero

Tilattava työ

uudet liittymät:

sprinklerit / palosammutusjärjestelmät:

(selvitä koot sekä

Vesijohtoliitos

Koko:

muut tarvittavat

Jätevesiviemäriliitos

Koko:

SPR-putken koko:

Uusi sprinkleriliitos

tiedot suunnitelmista

Hulevesiviemäriliitos

Koko:

tai suunnittelijaltasi)

Sekavesiviemäriliitos

Koko:

Runkojohdon koko:
Vain yksi venttiili SPR-linjaan riittää
Tarvitaan runkolinjan venttiilit (2 kpl)

vesimittarityöt:

työmaaliitokset:

Vesimittarin asennus

Työmaa / parakkiliitokset

Vesimittarin poisto

Työmaaliitoksen tulppaus ja mittarin poisto

Vesimittarin siirto
Joku muu työ, mikä?

Lisätiedot

Olen tutustunut tämän tilauslomakkeen kääntöpuolella oleviin tilausehtoihin ja hyväksynyt ne.
Päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennös:

Turun Vesihuollon käsittelijä täyttää:

Saapumispäivä:

TURUN VESIHUOLTO OY:N TÖIDEN TILAUSEHDOT
1. Töiden tilaaminen edellyttää voimassa olevaa liittymissopimusta Turun Vesihuollon kanssa.
2. Tilattu työ voidaan peruuttaa maksutta edellisenä arkipäivänä klo 15.00 mennessä, perjantaisin
klo 13.00 mennessä.
3. Töiden toteuttamisajankohta on sovittava erikseen kirjallisen tilauksen lisäksi työstä vastaavan
työnjohtajan kanssa.
•
•
•

Tonttijohtotöissä (vesijohtojen ja viemärien liitostyöt) työnjohtajan puhelinnumero on
0500-829 619 ja tilausten tekemiseen varattu aika on arkisin klo 7.00 – 8.30.
Mittaritöissä (mittarien tuonnit, haut, vaihtamiset, siirrot) työnjohtajan puhelinnumero on
040 484 0192.
Sähköpostiosoite on tilaustyot@turunvesihuolto.fi

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
maksuvelvoitteitaan.
6. Vesihuolto laskuttaa liitostöistä kulloinkin voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukaisesti.
Laskutus tapahtuu annettujen tietojen mukaisesti. Muuttuneista yhteystiedoista tulee tehdä ilmoitus vesihuollon asiakaspalveluun.
7. Vesihuolto suorittaa liitostyöt valmiiksi kaivettuun, työturvalliseen kaivantoon. Mikäli kaivannon
turvallisuudessa on puutteita, Vesihuolto voi kieltäytyä suorittamasta tilattua työtä. kaivannon vaatimukset tulee selvittää tilauksen yhteydessä, mikäli ne eivät ole tiedossa.
8. Mittaroimattoman veden käyttö työmaalla on kielletty.
9. Työmaaliitokset sekä käyttämättä jääneet liitokset on aina tulpattava runkolinjan kyljestä saakka.
Mikäli tulppausta ei tilata kohtuullisen ajan kuluttua työmaan päättymisestä, vesihuolto tilaa
kaivutyöt ja suorittaa tulppauksen asiakkaan kustannuksella.
Kaivantovaatimukset löytää osoitteesta http://www.turunvesihuolto.fi

