
Hakemus saap.
Kuvat saap.

HAKEMUS/LAUSUNTO
Vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä

Nimi/Nimet Henkilö-/y-tunnus

Laskutusosoite Puhelinnumero

Sähköpostiosoite myy rakentamispalvelua /kuuluu käännetyn ALV:n piiriin  
(arvonlisäverolaki 8686/2010, § 8c)

Nivos Vesi ja Lämpö Oy 
Porvoontie 23, 04600 Mäntsälä

Pornaisten kunnan vesilaitos 
Kirkkotie 176, 07171 Pornainen

Kaava-alue/kylä Tilan nimi RN:o

Korttelin nro Rak.paikan/tontin nro Rak.paikan/tontin pinta-ala m2 Rakennuksen kerrosala m2

Kiinteistön osoite (ellei laskutusosoite)

Kiinteistön omistaja (ellei sama kuin liittyjä)

Kiinteistö

Hakemus koskee liittämistä

käyttöä

Arvioitu veden 
kulutus m³/vrk

Suurin hetkellinen 
veden kulutus

Ylimmän lattian 
korkeusasema

Kerrosluku

Vesimittarin sijainti Vesimittaritila 
viemäröity

Arvioitu  
jätevesimäärä m³/vrk

Suurin hetkellinen veden kulutus l/s

Alimman viemäripisteen korkeusasema Huleveden johtaminen

Erityislaitteisto ja muut lisätiedot

Lisätiedot

on ei

Liitteet lv-asemapiirustus 2 sarjaa lv-pääpiirustukset 2 sarjaa kartta muuta

Hakijan allekirjoitus Päivämäärä Allekirjoitus/allekirjoitukset

Vesihuoltolaitoksen lausunto rakennuslupaa 
varten

vesijohtoon 
liittämisestä

viemäriin 
liittämisestä

hulevesiviemäriin 
liittämisestä

ennakkolausunto

Painetasot Alin painetaso Ylin painetaso Normaali painetaso

Jätevesiviemärin liittymis- ja padotuskorkeus Hulevesiviemärin liittymis- ja padotuskorkeus

Tonttivesijohdon 
materiaali, koko

Tonttiviemärin 
materiaali, koko

Tonttihulevesiviemärin 
materiaali, koko

Kiinteistö voidaan liittää

Kiinteistöä ei voida liittää Kiinteistöltä peritään

Erityissopimus vaaditaan 
liityttäessä

Toiminta-alue

Erityisehdot

Päivämäärä Allekirjoitus

Liittyvät rakennukset: asuinrakennus talousrakennus muu rakennus Mittaritila on asianmukainen kyllä ei

vesijohtoon jätevesiviemäriin
viettoviemäriin

paineviemäriin
hulevesiviemäriin

vesijohtoon jätevesiviemäriin hulevesiviemäriin vesimitaripään 
rakentamismaksu

viemärin 
rakentamismaksu

hulevesiviemärin 
rakentamismaksu

vesijohtoon jätevesiviemäriin kyllä ei voidaan hyödyntää vanhoja liittymismaksuja

vesijohtoa jätevesi-
viemäriä

hulevesi-
viemäriä

uudis-
rakennusta

laajennusta olemassa olevaa  
rakennusta
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Laitos, johon liitytään 
Liittyjä Mäntsälä Pukkila
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