
 

ULVILAN KAUPUNKI 
 
HAKEMUS/LAUSUNTO 
Vesilaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä 

HAKIJA TÄYTTÄÄ: 
Laitoksen 
nimi 

Ulvilan vesilaitos 
Loukkurantie 1, 28450 Vanha-Ulvila 

Liittyjä Nimi 

      

Puh 

      
Laskutusosoite 

      

Kiinteistö 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) 

      

Hakemus  
koskee 

 Liittämistä ja käyttöä 

 
uudis-
rakennusta   laajennusta  

olemassa olevaa 
rakennusta  vesijohtoa  jätevesiviemäriä  

hulevesi- 
viemäriä 

Rakennuksen käyttötarkoitus 

      

Rakennustyyppi 

      

Lisätiedot  

Vesi Arvioitu vedenkulutus m3/vrk 

      

Suurin hetkellinen vedenkulutus l/s 

      

Ylimmän lattian korkeusasema 

      

Kerrosluku 

      

 Vesimittarin sijoituspaikka *pakollinen tieto 

      

Vesimittaritila viemäröity *pakollinen tieto 

 kyllä   ei 

Viemäri Arvioitu jätevesimäärä m3/vrk 

      

Suurin hetkellinen vedenkulutus l/s 

      

 Alimman viemäripisteen korkeusasema 

      

Hulevedet johtaminen 

      

 Erityislaitteet ja muut lisätiedot 

      

Liitteet  Piirustus ulkopuolisista vesi- ja viemärijohdoista   muu, mikä       

Liittyjän 
allekirjoitus 

Päivämäärä 

      

Nimi 

      
VESILAITOS TÄYTTÄÄ: 
Vesihuolto-
laitoksen 
lausunto  

rakennuslupaa 
varten  

vesijohtoon 
liittämistä  

viemäriin 
liittämistä  

hulevesiviemäriin 
liittämistä  ennakkolausunto 

Mittaritila on asianmukainen 

Painetasot 

alin ylin normaali 

 kyllä  ei                   
Jätevesiviemärin liittymis- ja padotuskorkeus Hulevesiviemärin liittymis- ja 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 

      
Päivämäärä 

      

Allekirjoitus 
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