Kunta

HAKEMUS/LAUSUNTO

HAKEMUS

LAUSUNTO (Laitos täyttää)

ennakkolausunnosta

rakennuslupaa varten

vesijohtoon ja viemäriin liittymisestä

vesijohtoon ja viemäriin liittämisestä

Nimi
LIITTYJÄ

Puhelin

Postiosoite
Osoite

KIINTEISTÖ

Kaupunginosa, kortteli, tontti

Rakennuksen käyttötarkoitus

Kylä, tilan Rno

Rakennustyyppi

Rakennuksen kerrosala

Tontin pinta-ala

Huomautukset (Laitos täyttää)
Uudisrakennus

Olemassa
oleva rakennus

Laajennus

Kunnallinen vesijohto

Kartta

VEDENHANKINTA
Oma vedenottamo (esim. kaivo)
Muun laitoksen vesijohto, nimi

Alin

Ylin

Normaali

Painetasot
Mittaritila on asianmukainen
Kyllä

Ei, vaan

Arvioitu vedenkulutus keskimäärin m3/vrk
Suurin hetkellinen vedenkulutus
Ylimmän lattian korkeusasema

Kerrosluku
Kiinteistö voidaan liittää kunnalliseen vesijohtoon

Vesimittari sijoituspaikka
Liittyminen edellyttää erityissopimuksen
Erityislaitteistot
Kiinteistöä ei voida liittää kunnalliseen vesijohtoon
Kunnallinen viemäri
VIEMÄRÖINTI

Kartta

Muu, mikä
Arvioitu jätevesimäärä keskimäärin m³/vrk

Jätevesiviemärin liittymiskorkeus

Suurin hetkellinen jätevesivirtaama l/s

Sadevesiviemärin liittymiskorkeus

Alimman viemäripisteen korkeusasema

Hule- ja perustusten kuivatusvesien johtaminen

Hule- ja perustusten kuivatusvesien johtaminen

Hoidettava muulla tavalla, miten

Esitetty asianmukaisesti

jätevesiviemäriin

sadevesiviemäriin

Erityislaitteistot
Liittyminen edellyttää erityissopimuksen
Kiinteistöä ei voida liittää kunnalliseen jätevesiviemäriin
LISÄTIEDOT

Aika ja paikka

Aika ja paikka

Hakija

Laitos

ALLEKIRJOITUKSET

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄJILLE

Laitos täyttää lausunto-osan, joka on rajattu paksummalla viivalla.
Kaupunkien rakennusjärjestyksen mallin 5 §:n mukaan on, mikäli rakennus liitetään yleiseen viemäriin tahi
vesijohtoon taikka muuhun yleiseen johtoon. rakennuslupahakemukseen oheistettava asianomaisen laitoksen lausunto
suunnitellusta liittämisestä ja mittareille varatuista tiloista samoin kuin lausunto siitä, voidaanko mahdolliset
teollisuusjätevedet johtaa yleiseen viemäriin.
Yleisten määräysten mallin kohdan 3.5 mukaan on vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä tehtävä laitokselle
hakemus.
Kääntöpuolella olevalla lomakkeella voidaan hakea lausuntoa molemmista edellä mainituista asioista.
Kun hakemus kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen liittymisestä yleiseen laitokseen on hyväksytty, tehdään liittyjän
ja laitoksen kesken sopimus.
Myönteinen lausunto liittymismahdollisuudesta merkitsee samalla laitokselle osoitetun liittymishakemuksen
hyväksymistä.
Liittyjä

Tarkoitetaan laitokseen liitettävän tai liitetyn tontin, rakennuspaikan tai muun kiinteistön omistajaa tai omistajan
vertaista haltijaa tai tontinvuokra- tai maanvuokrasopimuksen nojalla kiinteistön haltijana olevaa vuokramiestä.

Rakennuksen kayttotarkoitus

Merkitään rakennuksen pääasiallisin käyttötarkoitus, esim. asuinrakennus, pesula, varasto, meijeri, teurastamo,
pienteollisuushalli, huoltoasema. Mikäli on kysymyksessä teollisuuslaitos, ilmoitetaan teollisuudenala.

Rakennustyyppi

Merkitään esim. omakotitalo, rivitalo, kerrostalo.

Huomautukset

Esim. vesiliittymismaksujen määräytymisperusteiden kirjaaminen. Laitos täyttää.

vesi,- ja jätevesimäärä

Määriä arvioitaessa voidaan, mikäli ei ole muuta tietoa, käyttää arviointiperusteena omakotitaloissa
n. 150 1/as/vrk ja rivi- ja kerrostaloissa 200-250 1/as/vrk.

Suurin hetkellinen vesi- ja
jätevesimäärä

Ilmoitetaan muista kuin asuinrakennuksista

Korkeusasema

Ilmoitetaan paikkakunnalla käytössä olevaan korkeusjärjestelmään sidottuna.

Erityislaitteistot

Mainitaan esim. sprinkler-. paineenkorotus- ja muut vedenjakeluun tai viemäröintiin vaikuttavat erityislaitteistot.

Lisätiedot

Esitetään hakemuksen puolella esim. jätevesien laatua kuvaavia selvityksiä ja lausunnon puolella asioita, joiden
vuoksi edellytetään erityissopimus.

Lausunnon liitteenä
olevalla kartalla
esitetään

vesijohdon ja viemäreiden suuruus Ja materiaali sekä liittymiskohdat ja -korkeudet
tonttijohtojen ja niihin kuuluvien laitteiden sijainti.
Kartalla esitetään myös suunnitellut kunnalliset vesijohdot sekä jätevesi- ja sadevesiviemärit materiaaleineen,
suuruuksineen ja rakentamisajankohtineen.
Hakemusta jätettäessä on vesi- ja viemärilaitokselle esitettävä pääpiirustukset, joilla rakennuslupaa
haetaan.

