
ORIVEDEN KAUPUNKI                     HAKEMUS / LAUSUNTO
Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä

1. LAITOKSEN NIMI

2. LIITTYJÄ Nimi Henkilötunnus 

Laskutusosoite, postinumero- ja toimipaikka 

Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite 

3. KIINTEISTÖ Kiinteistötunnus 

Rakennuspaikan /tontin pinta-ala m² Rakennuksen kerrosala m² 

Kiinteistön osoite, postinumero- ja toimipaikka (jos eri kuin laskutusosoite) 

Kiinteistön omistaja (jos eri kuin liittyjä) 

4. HAKEMUS KOSKEE  Liittämistä ja käyttöä 

 Vesijohtoa  Hulevesiviemäriä 

 Uudisrakennusta 

Jätevesiviemäriä

Laajennusta  Olemassa olevaa 
rakennusta 

Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennustyyppi 

5. LISÄTIEDOT VESI Arvioitu vedenkulutus 
m³/vrk 

Suurin hetkellinen 
vedenkulutus l/s 

Ylimmän lattian 
korkeusasema 

Kerrosluku Vesimittarin 
sijoituspaikka 

Vesimittaritila 
viemäröity 

 Kyllä 
 Ei 

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

Alimman viemäripisteen korkeusasema Huleveden johtaminen 

Erityislaitteistot ja muut lisätiedot 

6. LIITTEET  Asemapiirustus 

 Pääpiirustus 

 Kartta 

 Muu, mikä ___________________ 

7. HAKIJAN
ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Kontu Soile
Leima



 
VESIHUOLTOLAITOKSEN 
LAUSUNTO 

 Rakennuslupaa varten  Vesijohtoon liittämistä  Viemäriin liittämisestä 

 Hulevesiviemäriin 
liittämisestä 

 Ennakkolausunto  

Mittaritila on asianmukainen 
 

 Kyllä 
 

 Ei  

Painetasot alin 
______________ 

ylin 
______________ 

normaali 
______________ 

Jätevesiviemärin  
 

liittymiskorkeus 
 

padotuskorkeus 
 

Hulevesiviemärin 
 

liittymiskorkeus 
 

padotuskorkeus 
 

Tonttivesijohdon materiaali, koko 
 

Tonttiviemärin materiaali, koko 
 

Kiinteistö voidaan liittää   

 vesijohtoon  jätevesiviemäriin  hulevesiviemäriin 

Kiinteistöä ei voida liittää   

 vesijohtoon  jätevesiviemäriin  hulevesiviemäriin 

Erityissopimus tarvitaan liityttäessä 

 vesijohtoon  jätevesiviemäriin  

Erityisehdot 
 
 
 
 

  

 Paikka ja päivämäärä 
 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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