
LIITTYJÄ Etunimi Sukunimi Henkilö- / Y-tunnus Puhelin

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 (ellei sama kuin liittyjä)

HAKEMUS KOSKEE Liittymistä ja käyttöä Vesijohtoa Uudisrakennusta

Jätevesiviemäriä Laajennusta

Hulevesiviemäriä Olemassa olevaa rakennusta

Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennustyyppi

LISÄTIEDOT Arvioitu vedenkulutus m3/vrk Suurin hetkellinen vedenkulutus l/s Ylimmän lattian korkeusasema Kerrosluku

Vesi

Vesimittarin sijoituspaikka Vesimittaritila viemäröity

       Kyllä Ei

Viemäri Arvioitu jätevesimäärä m3/vrk Suurin hetkellinen vedenkulutus l/s

Alimman viemäripisteen korkeusasema Huleveden johtaminen

Erityislaitteisto ja muut lisätiedot

LIITTEET        Asemapiirustus Pääpiirustus Kartta Muu, mikä?

HAKIJAN ALLEKIRJOITUS
Päivämäärä Allekirjoitus

VESIHUOLTOLAITOKSEN 
LAUSUNTO

       Rakennuslupaa varten Vesijohtoon liittymisestä Viemäriin liittymisestä

       Hulevesiviemäriin liittymisestä Ennakkolausunto

Mittaritila on asianmukainen Painetasot

       Kyllä Ei Alin Ylin Normaali

Jätevesiviemärin liittymis- ja padotuskorkeus Hulevesiviemärin liittymis- ja padotuskorkeus

Tonttivesijohdon materiaali, koko Tonttiviemärin materiaali, koko

Kiinteistö voidaan liittää

       Vesijohtoon Jätevesiviemäriin Hulevesiviemäriin

Kiinteistöä ei voida liittää Erityissopimus tarvitaan liityttäessä

       Vesijohtoon Jätevesiviemäriin Hulevesiviemäriin        Vesijohtoon Jätevesiviemäriin

Erityisehdot

Päivämäärä Allekirjoitus

Tornion Vesi Oy
Varikonkatu 5
95420 Tornio

HAKEMUS / LAUSUNTO
Vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä
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