
 
 
HAKEMUS
Vesilaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä
 
Liittyjä(t)
 

Nimi ja hetu

 
puhelinnumero/sähköpostiosoite

 
 Nimi ja hetu

 
puhelinnumero/sähköpostiosoite

 
 Nimi ja hetu puhelinnumero/sähköpostiosoite

 Laskutusosoite

 
Omistaja(t)
 sama kuin liittyjät

Nimi ja hetu puhelinnumero/sähköpostiosoite

Nimi ja hetu puhelinnumero/sähköpostiosoite

Kiinteistö Kaava-alue/Kylä

 
Tilan nimi

 
RN:o

 
 Rak.paikan/Tontin pinta-ala

m2

 

Kerrosala †
 

†Kerrosala (kaikkien kiinteistölle rakennettavien rakennusten,
asuinrakennus + talousrakennukset + muut rakennukset) on
ehdottomasti ilmoitettava. Kerrosalaan luetaan kerrosten alat
ulkoseinien ulkopinnan mukaan. Kerrosala on yksi osatekijä
laskettaessa liittymismaksua. Rakennusluvan numero/vuosi

 
Kerrosluku

 
 Kiinteistön osoite (ellei laskutusosoite)

 
Hakemus
koskee

 
 Liittämistä            Käyttöä                                                 Vesijohtoa           Jätevesiviemäriä
 
Kyseessä on           Uudisrakennus           Laajennus           Olemassa oleva rakennus
 

Rakennus-
tiedot

Rakennuksen käyttötarkoitus
 
 vakituinen asuminen
 toimitila
 kokoontumistila
 tilapäinen asuminen         
 

 
 
 loma-asuminen
 majoitusrakennus
 oppilaitos
 muu, mikä?
 

Rakennustyyppi
 
 omakotitalo                   
 paritalo
 vapaa-ajanrakennus       
 liikerakennus
 

 
 
 julkinen rakennus
 teollisuusrakennus
 rivitalo
 kerrostalo
 

Lisätiedot Arvioitu vedenkulutus m3/vuosi

 
Asukasluku
 

1 henkilö kuluttaa noin 40 m3 vettä vuodessa

Vesi Mittaritilan oltava lämmin ja
lattiakaivolla varustettu.
Laitoksen pystyttävä
esteettä suorittamaan 
tarvittavat työt.

Vesimittarin
sijoituspaikka
 
 Kodinhoitohuone
 Kylpyhuone
 Tekninen tila
 Varastotila
 Kellari
 

 
 
 Talousrakennus
 Mittarikaivo
 Ei tiedossa
 Muu, mikä?
 
 

Vesimittaritila
 
 on viemäröity
 ei ole viemäröity
 

 

 

Viemäri Alimman viemäripisteen korkeusasema
Mikäli laitos ei sopimuksessa määrittele liittyvälle kiinteistölle padotuskorkeutta, on jätevesiviemärin padotuskorkeus
liittymiskaivon maanpinta. 

 Muut lisätiedot (esim. erityislaitteistot)

 
 

Liitteet Asemapiirustus 1:500, taiteltuna A4 kokoon, 2 kpl          Pääpiirustus 1:50, taiteltuna A4 kokoon, 2 kpl
KVV-laitteistoselvitys (suunnittelijan allekirjoitus)          KVV-työnjohtajahakemus

Allekirjoi-
tukset

Päivämäärä

 
Allekirjoitus

 

 

Ähtärin Energia ja Vesi Oy
Ostolantie 17
63700 ÄHTÄRI

Palauta lomake
a) postitse vieressä näkyvään osoitteen
b) sähköpostilla liisa.riukulehto@aev.�
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