
ASIAKAS Etunimi Sukunimi Puhelin

(toinen osapuoli)

Lähiosoite (laskutus) Postinumero Postitoimipaikka Sähköposti

KIINTEISTÖ Kaava-alue / Kylä Tilan nimi RN:o

Korttelin nro Rakennuspaikan / Tontin nro Rakennuspaikan / tontin pinta-ala m² Rakennuksen kerrosala m²

Kiinteistön osoite, ellei laskutusosoite Kiinteistön omistaja / liittyjä

SOPIMUS KOSKEE Vesijohtoa Uudisrakennusta

Jätevesiviemäriä Laajennusta

Liittymistä

Käyttöä

Kun käyttösopimus, liittyjän suostumus liitteenä Hulevesiviemäriä Olemassa olevaa rakennusta

Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennustyyppi

SUUNNITELMAT Sopimusehdoissa muutoin tarkoitettujen suunnitelmien lisäksi on laitoksen hyväksyttäväksi annettava kappaleena

Luettelo asennettavista vesijohtolaitteista Piirustus bensiinin-, rasvan-, hiekan erottimesta

Piirustus saostuskaivosta Asemapiirros

Mitoituslaskelmat

LIITTYMISMAKSUT 
JA MUUT 
SUORITUKSET

Maksun perusteena oleva ala m² Yksikköhinta vesi (euroa / m²) Yksikköhinta viemäri (euroa / m²) Muu (euroa /   )

Muu peruste

Asiakas sitoutuu tämän sopimuksen allekirjoituksella suorittamaan seuraavat liittymismaksut (alv 0%):

Liittymismaksu euroa Erä / Erät euroa Eräpäivä / Eräpäivät

Vesi

Viemäri

Hulevesiviemäri

Yhteensä

MUUT 
SOPIMUSEHDOT

Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen sopimusehtoja, laitoksen kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja 
ja laitoksen taksaa tai hinnastoa sekä erillisten maksujen osalta palvelumaksuhinnastoa. Lisäksi on sovittu seuraavaa:

(mm. sopimuksen 
voimaantulo)

Jätevesiviemärin liittämis- ja padotuskorkeus Hulevesiviemärin liittämis- ja padotuskorkeus

Liittämiskorkeudet ja padotuskorkeudet on esitetty liitteessä nro

Vesijohdon ja viemäreiden liittämiskohdat on esitetty liitteessä nro

Sopimus koskee muita kuin asuinkiinteistöjä vain niiltä osin kun vesihuolto on asutukseen rinnastettavaa.

SOPIMUKSEN 
ALLEKIRJOITUKSET

Päivämäärä Päivämäärä

Liittyjä Tornion Vesi Oy

SIIRTÄMINEN Sopimus siirretty liittyjän vaihtuessa, tiedot siirrosta liitteenä

Tornion Vesi Oy
Varikonkatu 5
95420 Tornio

SOPIMUS  Nro ______
kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä
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