HAKEMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISEKSI KERAVAN VESIHUOLTOVERKOSTOON (liitoskohtalausunto)
Hakemus palautetaan Keravan Kaupunkitekniikka vesihuollon sähköpostiin (vesihuolto@kerava.fi)
tai osoitteeseen PL 123 / Kultasepänkatu 7, 04201 Kerava.
*vesihuolto täyttää
Kulutuspaikan nro *

Lomakkeen täyttöohjeet seuraavalla sivulla.

Suunnitelman nro*

Nimet

1.
Kiinteistön
omistajat
(Liittyjät)

2.
Kiinteistö
(Liitettävä
kiinteistö,
muutostyön
kohde)

3.
Laskutusosoite

Syntymäaika / Y-tunnus

Puhelin

Jakeluosoite

Postinumero ja toimipaikka

Osoite
Kaupunginosa

Kortteli

Tontti tai rekisterinumero

Nimi

Syntymäaika / Y-tunnus

Puhelin

Jakeluosoite

Postinumero ja toimipaikka

Sähköposti

Kiinteistön liittämistä ja käyttöä:
4.
Hakemus
koskee

vesijohtoon

uudisrakennusta

jätevesiviemäriin

laajennusta

hulevesiviemäriin

olemassa olevaa rakennusta

hulevedet käsitellään tontilla (selvitys liitteenä)
5.
Tiedot
liitettävästä
kiinteistöstä

Kiinteistön kaavan mukainen
käyttötarkoitus

Rakennustyyppi

Rakennusten lukumäärä tontilla
(kpl)

Vesimittarin sijoituspaikka
(viemäröity tila)

Vesimittarien lukumäärä. Jos enemmän kuin 1
kpl, vaaditaan hallinnanjakosopimus liitteeksi.

Teollisuus (Teollisuuden ala)

Arvioitu vedenkulutus (omakoti- ja rivitalot) Arvioitu vedenkulutus (kerrostalot ja teollisuus) Teollisuus: Suurin hetkellinen veIlmoitetaan asukasmäärä
denkulutus
m³/vrk

6.
Lisäselvityksiä

7. Liitteet

Kvv-asemapiirustus 1:200 (www.lupapiste.fi)

Hallinnanjakosopimus

Muu liite, mikä

(lisäselvitys)

Päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvennys
_____________________________________________

_____________________________________________

Käsittelyaika noin 4 viikkoa.

Keravan Kaupunkitekniikan toimiala, Infrapalvelut,
Vesihuolto
Kultasepänkatu 7 (PL 123) , 04250 Kerava

www.kerava.fi

Laskutus 040 318 2380 (ma-to klo 9-11)
Asiakaspalvelu 040 318 2275
(ma-to klo 9-11, 13-15)
Vikapäivystys virka-ajan ulkopuolella 040 318 4140
vesihuolto@kerava.fi

Lomakkeen täyttöohjeet
1. Kiinteistön omistajat (Liittyjä)
Tarkoitetaan vesihuoltolaitokseen liitettävän tai liitetyn tontin, rakennuspaikan tai muun kiinteistön omistajaa
tai omistajan vertaista haltijaa tai tontinvuokra- tai maanvuokrasopimuksen nojalla kiinteistön haltijana olevaa vuokraajaa. Kaikki omistajat on mainittava.
2. Kiinteistö (Liitettävä kiinteistö, muutostyönkohde)
Ilmoitetaan rakennuspaikan kiinteistötunnus: Kaupunginosa - kortteli - tontti tai rekisterinumero. Lisäksi ilmoitetaan rakennuspaikan tarkka osoite.
3. Laskutusosoite
Ilmoitetaan liittymismaksujen tai käyttömaksujen laskutusosoite, jos se on eri kuin omistajan osoite. Mikäli
laskutusosoite muuttuu rakennusaikana, ilmoitetaan uusi laskutusosoite viipymättä Vesihuollolle.
4. Hakemus koskee
Rastitetaan, mihin verkostoihin haetaan liittymää:
Vesijohtoon / jätevesiviemäriin / hulevesiviemäriin / hulevedet käsitellään tontilla
Ja lisäksi rastitetaan myös, mitä käyttökohteen tyyppiä hakemus koskee:
Uudisrakennusta / laajennusta / olemassa olevaa rakennusta
Mikäli hulevedet imeytetään/viivytetään tontilla, tulee tontin kuivatussuunnitelma liittää hakemukseen.
5. Tiedot liitettävästä kiinteistöstä
Kiinteistön kaavan mukainen käyttötarkoitus:
Esim. asuinrakennus, vapaa-ajan rakennus, varastorakennus, tuotantorakennus, liiketila, korjaamo, huoltoasema.
Rakennustyyppi:
Esim. omakotitalo, rivitalo, kerrostalo, teollisuushalli.
Rakennusten lukumäärä tontilla:
Ilmoitetaan, kuinka monta rakennusta tontilla sijaitsee yhteensä.
Vesimittarin sijoituspaikka:
Vesimittari sijoitetaan asianmukaiseen tilaan (yleensä tekninen tila). Sijoittamista kaivoihin (pl. tehdasvalmisteiset mittarikaivot) ja tiloihin, jotka ovat vaikeasti saavutettavissa tai jossa on jäätymisen vaara, ei hyväksytä. Mittarin pitää olla helposti luettavissa ja vaihdettavissa. Vesimittarin sijoittamista koskevia ohjeita saa
Vesihuollosta.
Vesimittarien lukumäärä:
Jos tontille on tulossa useampi kiinteistö (erillistalot, paritalo), on mahdollista saada niihin omat Vesihuollon
laskutettavat mittarit hallinnanjakosopimuksella. Hallinnanjakosopimuksesta tulee ilmetä vesijohto-, jäte- ja
huleveden hallinta- ja huolto-osuudet sekä sanallisesti että karttaan merkittyinä. Jokaiselle mittarille tulee
tehdä oma hakemus (Hakemus kiinteistön liittämiseksi Keravan vesihuoltoverkostoon).
Teollisuus
Koskee teollisuuslaitoksia. Ilmoitetaan teollisuuden ala, mikäli se on tiedossa.
Arvioitu vedenkulutus (omakoti- ja rivitalot):
Ilmoitetaan asukkaiden lukumäärä
Arvioitu vedenkulutus (kerrostalot ja teollisuus):
Arvioidaan vedenkulutus m3/vrk.
Teollisuus: Suurin hetkellinen vedenkulutus
Koskee teollisuuslaitoksia.
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