
EVO TÄYTTÄÄ 

WWW.KUUSAMONEVO.FI 

VESI- JA JÄTEVESIHUOLLON LIITTYMISHAKEMUS JA JÄSENHAKEMUS 
Liittymistä haetaan: Vesijohto Viemäri Sprinkleri Uusi Lisäosuus Irtisanominen 

Nimi ja osoite: Puhelin: 

 Sähköpostiosoite: Y- tai henkilötunnus:

Nimi ja osoite: Puhelin: 

 Sähköpostiosoite: Y- tai henkilötunnus:

Liittymän laskutusosoite: Rakentamisen aikainen laskutusosoite: Luovutuksen jälkeinen laskutusosoite: 

Rakennuksen sijainti: Kaava-alue, kk Kaava-alue, Ruka Haja-asutusalue 

Osoite: Kiinteistötunnus: 

Rakennuksen 
tilavuus Rakennustyyppi 

 m3

Omakotitalo 

Julkinen rak. 

Kerrostalo 

Teollisuusrak. 

Rivitalo 

Uusi rakennus 

Loma-asunto Liike-/matkailurak. 

Olemassa oleva rak./rak.vuosi 

Sauna 

Rakennuksen laajennus 

Liitteenä LVI-piirustukset 2 kpl 

Asemapiirros (vesi ja viemäri) Pohjapiirros (vesi ja viemäri) Rakennuslupapäätös Yhtiön ote kaupparekisteristä 

Paikka ja aika: Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Hallituksen päätös: Osuuksia tarkistettu m 3 (väh. 200) 

Piirustukset hyväksytty Palautettu / 20 

Sopimus tehty Sopimus palautettu Laskutettu / 20 Tiedot atk:lla 

Huomautuksia: 

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Erauspojantie 3 
93600 Kuusamo 
Puh. 020 741 4900 

asiakaspalvelu@kuusamonevo.fi 
etunimi.sukunimi@kuusamonevo.fi 
www.kuusamonevo.fi 

ALV rek. 
Kotipaikka: Kuusamo 
Y 0186403-8 

Henkilömäärä: 

Laskutetaan € 

Osuusmaksu 

Liittymismaksu, vesi 

Liittymismaksu, viemäri 

Mittarimaksu 

Rakennusaikainen vesi 

Yhteensä 

Kulutuspiste: 

Jäsennumero: 

Padotuskorkeus (m): 

http://www.kuusamonevo.fi/
mailto:asiakaspalvelu@kuusamonevo.fi
mailto:etunimi.sukunimi@kuusamonevo.fi
http://www.kuusamonevo.fi/


Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen 
Jotta liittyminen olisi vaivatonta, olemme listanneet alle muutaman huomioitavan asian. 

Ennen liittymistä 
Ennen varsinaista työmaalla tehtävää liittymistä tulee EVOlle toimittaa seuraavat asiapaperit: 

• kopio rakennusluvan ensimmäinen sivusta (viralliset osoitetiedot ym.) 1 kpl
• asemakaavakuva putkistomerkinnöin(vesi- ja viemäri) 2 kpl
• pohjapiirros putkistomerkinnöin (vesi- ja viemäri) 2 kpl

Asiapaperit on hyvä toimittaa hyvissä ajoin, n. 1-2 kk, ennen varsinaisen rakentamisen 
aloittamista 

LVI- suunnittelijat vastaavat yleensä vesi- ja viemärisuunnitelmien laatimisesta. 
Toimitamme valitulle suunnittelijalle liittymätiedot suoraan sähköpostitse. Suunnittelijan 
yhteystiedot voi toimittaa meille joko sähköpostilla: sami.moilanen@kuusamonevo.fi
tai puhelimitse numeroon 020 741 4907.
Jotta liittymätiedot tulevat varmasti oikealta rakennuspaikalta, on hyvä toimittaa meille 
kortteli- ja tonttitieto. Nämä tiedot löytyvät rakennusluvan ensimmäiseltä sivulta.

Liittyminen 
Itse liittymäjärjestelyistä vastaavat työnjohtajamme. Asiasta tulisi ilmoittaa n. 2 viikkoa ennen 
varsinaista liittämisajankohtaa. Keväällä ja alkukesästä voivat liittymän toimitusajat olla 
pidemmät, joten varaathan liittymän kytkemisen ajoissa. Yhteydenotot liittymäjärjestelyiden 
osalta työnjohtaja Jukka Mursu puh. 0207 414 911. Vesimittariasennukset työnjohtaja Juho 
Hyrkäs puh. 0207 414 927. 

Rakennusaikainen vesi 
Rakennusaikaista vettä varten toimitamme väliaikaisen venttiilin. Rakennusaikaisen veden 
käytöstä ja väliaikaisen venttiilin asennuksesta perimme yhteensä 42 €/ alv. 0% (2022). Kun 
rakennus alkaa olla niin sanotusti sisustusvaiheessa, asennamme varsinaisen vesimittarin. 
Mittarointi tulee pyytää työnjohtajalta viikkoa aiemmin. 

Vesimittaria ei voida asentaa ennen kuin suunnitelmat on toimitettu ja 
liittymissopimus on palautettu allekirjoitettuna EVOlle. 

Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain 
mukaisesti, eikä niitä luovuteta kolmansille 
osapuolille. www.kuusamonevo.fi/tietosuoja 
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93600 Kuusamo 
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