LIITOSTÖIDEN TILAUSLOMAKE (HÄTÄSANEERAUKSET)

Allekirjoitettu työtilaus on toimitettava Turun Vesihuollon asiakaspalveluun ennen liitostyön toteuttamista. Lomake toimitetaan
sähköpostilla tai osoitteeseen: Turun Vesihuolto Oy, asiakaspalvelu, LOGOMO, Junakatu 9 (Byrå, tila 181), 20100 Turku
sähköpostiosoite: tilaustyot@turunvesihuolto.fi
Kiinteistön tiedot

Kiinteistön osoite

Postinumero

Kiinteistötunnus
Tilaajan tiedot

Tilaajan nimi:

Y-tunnus tai hetu

Osoite

Postinumero

Sähköposti

Puh.

Liitostöiden laskun
maksaja
(jos eri kuin tilaaja)

Maksajan nimi

Puh.

Osoite

Postinumero

Liitostöiden laskun
vastaanottaja
(jos eri kuin tilaaja
tai maksaja)

Laskun vastaanottajan nimi

Puh.

Osoite

Postinumero

Tilattava liitostyö

Kiinteistöllä on tapahtunut:
Vesijohtovuoto
Viemäritukos
tai
Kiinteistön omistaja haluaa tilata KAIKKI liitostyöt vesi- ja viemärijohtoihin yhdellä kertaa.

Työn suunnittelu ja
toteuttaminen

Allekirjoitus

Kiinteistönomistaja sitoutuu:
•

Kiinteistönomistaja toimittaa kiinteistön vesi- ja viemärijohtoja koskevan
saneeraussuunnitelman vesilaitoksen asiakaspalvelutoimistoon 3 kk kuluessa
allekirjoituspäivästä. Suunnitelmassa tulee huomioida liitoskohdista aiheutuvat
rakentamisedellytykset mm. padotuskorkeuksien suhteen.

•

Kiinteistönomistajan hankkima maaurakoitsija hankkii ja asentaa kiinteistön tontille ulottuvat
viemäriputket. Rakennettavat / saneerattavat johdot on tuotava yleiseltä alueelta kiinteistön
omistajan tontille vähintään 1 % kaltevuudella. Hulevesijohto on asennettava 1,5 metrin
peitesyvyydelle.

•

Vesilaitos liittää viemärijohdot yleisessä verkostossa oleviin putkiin tai kaivoihin poraamalla
ilman erityisrakenteita. Putkeen liityttäessä tonttijohto saa olla halkaisijaltaan enintään 1/2
runkoviemäristä. Jätevesiviemärin vesijuoksu vähintään runkoviemärin d/2 korkeudessa.
Sekaviemäröidyllä alueella viemärijohdot yhdistetään ennen liitoskohtaa y-haaralla.

Olen tutustunut ylläoleviin ohjeisiin ja kääntöpuolella oleviin tilausehtoihin ja hyväksynyt ne.
Kiinteistönomistajan allekirjoitus ja nimenselvennös:

Päiväys:

_________________________________________

______/______20______

_________________________________________
Turun Vesihuollon
kuittaus

Turun Vesihuollon käsittelijä täyttää:

Suunnitelma toimitettava ennen:

Saapumispäivä: ______/______20______

______/______20______

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
kaivuutyöt ja suorittaa tulppauksen asiakkaan kustannuksella.
Kaivantovaatimukset löytää osoitteesta http://www.turunvesihuolto.fi

