
Orimattilan kaupunki / Vesilaitos
Tokkolantie 3, 16300 Orimattila

HAKEMUS / LAUSUNTO
verkostoon liittämisestä

ja sen käytöstä

* Nimi / Nimet

Nimi Puhelin

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus / allekirjoitukset

Mittatila on asianmukainen

Jätevesiviemärin liittymis- ja padotuskorkeus

Kiinteistö voidaan liittää

vesijohtoon jätevesiviemäriin
Kiinteistöä ei voida liittää

vesijohtoon jätevesiviemäriin
Erityissopimus tarvitaan liityttäessä

Erityisehdot

Paikka ja päivämäärä

Laitoksen allekirjoitus

vesijohtoon jätevesiviemäriin

Painetasot alin ylin normaali

kyllä ei

vesijohtoon liittämisestä viemäriin liittämisestä ennakkolausunto

* Hetu / Y-tunnus

* Puhelin* Laskutusosoite

* RN:o* Kaava-alue / Kylä * Tilan nimi

* Rak. kerrosala m2* Korttelin nro

* Kiinteistön osoite (ellei laskutusosoite)

* Kiinteistön omistaja (ellei sama kuin liittyjä)

liittämistä ja käyttöä

Rakennuksen käyttötarkoitus
vesijohtoa

Arvioitu vedenkulutus / jätevesimäärä m3/vrk

Kiinteistön asukasmäärä

Erityislaitteistot ja muut lisätiedot

Vesimittarin sijoituspaikka Kerrosluku

Alimman viemäripisteen korkeusasema

jätevesi-
viemäriä

uudis-
rakennusta laajennusta

olemassa olevaa 
rakennusta

asuminen teollisuus

palvelu- / liiketoiminta

Rakennustyyppi

omakotitalo kerrostalo

rivitalo muu

Vesi- ja viemärijohtosuunnitelma

asemapiirustus 2srj. 

pohjapiirustus 1srj.

Rak.paikan / Tontin nro Rak.paikan / Tontin pinta-ala m2

1. LIITTYJÄ

2. KIINTEISTÖ

3. HAKEMUS
KOSKEE

4. LISÄTIEDOT

5. LIITTEET

6. KVV-TYÖN-
   JOHTAJA

7. HAKIJAN
ALLEKIRJOITUS

VV-LAITOKSEN
LAUSUNTO

0934505-6 / 0129920-0
Orimattilan Vesi
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