
Hakemus verkostoon liittämiseksi 
ja palveluiden käytöstä
yleiset toimitusehdot kohta 3 

Liedon kunta / Liedon Vesi, PL 24, 21421 Lieto, liedon.vesi@lieto.fi 

Hakija(t)  Nimi  Puhelinnumero 

 Henkilö- / y-tunnus  Sähköposti 

 Nimi  Puhelinnumero 

 Henkilö- / y-tunnus  Sähköposti 

 Kiinteistön katuosoite  Postinumero  Postitoimipaikka 

 Laskutusosoite, jos eri  Postinumero  Postitoimipaikka 

Hakemus 
koskee 

 Liittämistä  Vesijohtoon 
kyllä  ei 

 Jätevesi- / paineviemäriin 
kyllä          ei 

 Sekaviemäriin 
kyllä  ei 

 Palveluiden käyttämistä  Talousveden osalta 
kyllä  ei 

 Jäteveden osalta 
kyllä  ei 

 Huleveden osalta 
kyllä        ei 

Käyttösopimus  Osapuolina hakija(t) 
kyllä  ei 

 Käyttösopimuksen tuleva osapuoli ja muut lisätiedot 

Kiinteistön 
tiedot ja 
rakennusten 
tiedot 

 Kaava-alue/kylä  Tilan nimi  Kiinteistörekisteritunnus 

 Korttelin nro  RN:o  Rak.paikan / tontin nro  Rak.paikan / tontin 
 pinta-ala  

   m2 
 Rakennuksen käyttötarkoitus ja tyyppi 

Omakoti- ja paritalo 

Rivitalo 

Kerrostalo 

Teollisuusrakennus 

Liikerakennus 

Toimistorakennus 

Talousrakennus 

Julkinen rakennus (pääkäyttö- 

   tarkoitus muu kuin toimisto) 

Urheilu- ja liikuntahalli 

Varasto, teollisuusvarasto tai 

   pysäköintihalli 

Erityistapaukset (puistot, kentät, 

   tunnelit, suihkulähteet yms.) 

 Vesimittarin sijoituspaikka  Vesimittaritila on viemäröity ja lämmin 
kyllä          ei 

 Alimman viemäripisteen korkeusasema (N2000-korkeusjärjestelmässä) 
+______,______ 

 Tonttivesijohdon koko ja materiaali  Tonttiviemärin koko ja materiaali 

 Rakennusluvan kerrosala 
k-m2

 Käyttämättä jäävä osa rakennusoikeudesta 
k-m2

 Arvio vedenkulutuksen määrästä 
m3/vuosi 

 Arvio jäteveden laadusta 

Liitteet  Asemapiirustus  Pohjapiirustus  Kartta LVI-kuvat  Selvitys teollisuudesta ja 
 ympäristöluvista 

 Muu liite 

Lisätietoja 

Aika ja paikka 

Hakijan tai 
hakijoiden 
allekirjoitukset 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 
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