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					LIITTYMISHAKEMUS	1(2)

					Lahti
Lahti Aqua Oy	Puh. 03 851 590
PL 247, 15141 Lahti	  Fax. 03 851 5921	
Y-tunnus 0950563-8	www.lahtiaqua.fi

	Yhtiön nimi ja yhteystiedot

Lahti Aqua Oy, PL 247, Satamakatu 2 B, 15141 Lahti

	Sopimus-kumppani



Nimi
     

Yhteyshenkilö
     
 Henkilötunnus
 Y-tunnus

Puhelin
     
Sähköposti
     

Laskutusosoite
     

	Kiinteistö

Kiinteistötunnus
     
Tilan nimi
     
	

Rakennuksen kerrosala m2
     
Rak.paikan/tontin pinta-ala m2
     
	

Tontin maksimi rakennusoikeus
     
Huoneistojen lukumäärä
     

Kiinteistön osoite (ellei laskutusosoite)
     

	Hakemus koskee

 Vesijohtoa
 Jätevesiviemäriä
 Hulevesiviemäriä
 Sprinklerilaitteistoa
 Uudisrakennusta
 Laajennusta
 Olemassa olevaa rakennusta

Rakennuksen käyttötarkoitus
     

	Lisätiedot


Vesi
Mitoitusvirtaama l/s
     
Kerrosluku
     
Ylin viemäröintitaso
     
	

Mittalaitteen sijainti
     
Mittaritila viemäröity
 On                             Ei

Erityislaitteistot ja muut lisätiedot
     
Jätevesi
Mitoitusvirtaama l/s
     
Alin viemäröintitaso
     

Erityislaitteistot ja muut lisätiedot
     
Hulevesi
Hulevesien johtaminen
     

Erityislaitteistot ja muut lisätiedot
     
	Liitteet


 Asemapiirustus             Kartta              Pohjapiirustus              Muu mikä
Yhtiön lausunto

Yhtiö täyttää
Vesijohtoverkoston painetasot                                Alin
                                                                     
Ylin
     
Normaali
     

Jätevesiviemärin liittymis- ja padotuskorkeus
Hulevesiviemärin liittymis- ja padotuskorkeus

     
     
     
     

Tonttivesijohdon materiaali, koko
     
Tonttijätevesiviemärin materiaali, koko
     
Tonttihulevesiviemärin materiaali, koko
     
Vesimittarin koko m3/h
     

Kiinteistö tulee liittää

 Vesijohtoon                Jätevesiviemäriin         Hulevesiviemäriin

Kiinteistön tonttijohdot ovat rakennettu

 Vesijohto                    Jätevesiviemäri            Hulevesiviemäri

Erillissopimus tarvitaan liityttäessä 

 Vesijohtoon               Jätevesiviemäriin         Hulevesiviemäriin              Liitettäessä sprinklerilaitteisto

Erityisehdot
     
	 Liittymismaksu

Perusyksikkö €/m²
      
Kerroin
     
Kerrosala m²
     
Liittymismaksu ALV 0%
     
Liittymismaksu ALV 24%
     



	Tonttijohto-maksu

Maksuluokka
 I                  II                  III
Käännetty arvonlisävero    
Y-tunnus      
	


	Tonttijohtojen uusiminen tai rakentaminen katualueella: sisältää kaivuuluvan ja kaikki työt katualueella sekä vesimittarin asentamisen kiinteistössä venttiileineen


	Liitokset kiinteistön rasitealueella sisältää sulkuventtiilin ja vesimittarin asentamisen kiinteistössä (Huom. Kiinteistö tekee maatyöt) 



Arvonlisävero 24 %


Yhteensä €

     

     
	

	

     
	

	

     

Huom.
     





Mahdolliset viimeistelytyöt ja kasvillisuuden kuntoon saattamisen samoin kuin asfaltointityöt tontilla hoitaa kiinteistön omistaja omalla kustannuksellaan.

Mikäli rakentamisen yhteydessä joudutaan tekemään kaivutöitä tontin ulkopuolella tai vaikutukset kohdistuvat myös katualueeseen, tulee ennen töiden aloittamista ottaa yhteyttä Lahden kaupungin kaivutyönvalvojaan
puh. 03 821 4722.

9.   Vesimittari-asennuksen tilaus
Vesimittarin asentaa aina Lahti Aqua Oy. Asiakas tilaa ja sopii ajankohdan vesimittarin asennukseen seuraavista numeroista

	työnjohtaja Hans Laihia   03 851 5955 tai

työnjohtaja Ilkka Remes  03 851 5956

10. Vesimittari-tilassa huomioitava
Jos rakennustyömaalla tarvitaan vettä, on tällöin asennettava vesimittari. Rakennusaikana ei saa käyttää vettä ilman vesimittaria. Tonttijohtosulun saa avata ja sulkea vain Lahti Aqua Oy. Rakennusaikana vesimittari on suojattava jäätymiseltä.

Vesimittari asennetaan tilaan, johon vesimittari tullaan valmiissa rakennuksessa sijoittamaan. Samaan tilaan tuodaan myös tonttivesijohto. Vesimittari asennetaan väliaikaiseen kiinnitystelineeseen, jossa on tiedot lattiakorosta. Rakentaja huolehtii väliaikaisen kiinnitystelineen asentamisesta.

Telinettä rakennettaessa on pidettävä huolta siitä, että vesijohdosta tulee sopivan mittainen. Vain tällöin vesimittari voidaan siirtää telineestä lopulliseen kiinnityspaikkaan irrottamatta, lyhentämättä tai jatkamatta vesijohtoa. Tällaisessa tapauksessa rakentaja itse voi hoitaa vesimittarin siirtämisen.

Mikäli vesimittarin paikkaa on siirrettävä (esim. vesijohtoa on jatkettava tai lyhennettävä), Lahti Aqua Oy tekee muutostyöt rakentajan tilauksesta. Muutostyöstä aiheutuneet kustannukset laskutetaan rakentajalta.

Vesimittaritilan tulee täyttää Suomen rakentamiskokoelman osan D1 määräykset vesimittaritilassa. Vesimittarin lopullinen kiinnityspaikka on kiinteä seinä. Vesimittaritila tulee varustaa lämmityksellä, valaistuksella ja lattiakaivolla. Vesimittarin luku ja huoltotoimet on pystyttävä tekemään esteettömästi ilman rakenteiden purkamista.

11.  Allekirjoitukset

Allekirjoittanut asiakas sitoutuu maksamaan yllämainitut kustannukset kulloinkin voimassa olevien laskutusperusteiden mukaisesti.

Paikka ja aika

___________    ______/______20___                              Lahdessa       ______/______20___

Asiakkaan allekirjoitus                                                       Yhtiön edustajan allekirjoitus

_______________________________          _______________________________



