RAKENNUSKOHTEEN TIETOJEN ILMOITUSLOMAKE
Kurikkatie 14, 90440 Kempele. Puhelinnro (keskus) 08 8828 300

Tällä lomakkeella ilmoitetaan rakennuskohteen tiedot vesijohdon ja/tai jätevesiviemärin liittämis- ja
käyttösopimuksen laatimista varten. Lisäksi tarvitaan asemapiirros sekä kaikkien rakennusten
pohjapiirrokset. Aineiston perusteella laaditaan liittymissopimus jonka liittyjä omakätisesti allekirjoittaa.
Vesi- ja viemärisuunnitelmat on toimitettava laitokselle ennen tonttijohtojen rakentamisen aloitusta.
HUOMAUTUS: Paritalon molemmista asunnoista on täytettävä tämä lomake. Paritalon kerrosala on jaettava
asuntojen kesken jos kerrosala on rakennuslupapäätöksessä tai rakennuslupakuvissa yhtenä lukuna. Myös
paritalon varastojen yms. kerrosalat on jaettava asuntojen kesken.

Asiakkaan ja omistajan nimi/nimet: ____________________________________________________________
(yleensä sama kuin rakennuslupahakemukseen kirjattu)

Jos omistaja on eri kuin asiakas, omistajan nimi: __________________________________________________
Puhelinnumero: ______________________

Sähköpostiosoite: ____________________________________

Laskutusosoite: _______________________________ , postinro ja -toimipaikka: ________________________
HUOMAUTUS: Mikäli laskutusta halutaan tehtävän muualle kuin tähän kirjattuihin yhteystietoihin, asiasta on
toimitettava erillinen selvitys vesihuoltolaitokselle. Jos maksuja jaetaan useammalle taholle, selvityksessä on
eriteltävä maksajatiedot seuraaville: liittymismaksut, tonttijohtojen liitoskulut ja muut tilauksesta mahdollisesti
tehtävät rakentamispalvelut, rakennusaikainen vesi, vesimittarin asennus.

Rakennuskohteen (kiinteistön) katuosoite: ______________________________________________________
korttelinumero: _______________ ja tonttinumero: _______
(haja-asutusalueen kiinteistöllä ei ole kortteli- ja tonttinumeroa)

rekisterinumero: ______________________ ja kiinteistön nimi: ______________________________
(esimerkiksi 244-401-1234-5678)

(asemakaava-alueella tilan nimeä ei tarvitse kirjata)

Onko kohteessa ollut aiemmin rakennuksia joilla on olemassa vesi- ja/tai viemäriliittymissopimus?
Ei
Kyllä, lisätiedot:
Tuleeko rakennuskohteeseen sprinkleriä?
Ei
Kyllä, kohteeseen on laadittava sprinklerisopimus
Omistaako liittymis- ja käyttösopimusta tekevä asiakas tontin/tilan mille sopimus tehdään?
Omistaa tontin/tilan
Ei, tontin vuokrasopimus on toimitettava laitoksen nähtäväksi
Onko kohteen rakennuslupa myönnetty?
Kyllä, luvan nro _______________________________ kopio(t) toimitetaan lomakkeen mukana
(esim. 18-0099-R, jos kohteeseen on useita rak.lupia niin kaikki on ilmoitettava/toimitettava)

Ei. Kohteen rakennuslupaa on haettu ja kaikkien rakennusten, myös niiden joihin ei tule
vesijohtoa ja/tai jätevesiviemäriä, tiedot on yksilöity seuraavaan taulukkoon.
HUOMAUTUS: Rakennusluvan kerrosalat ovat liittymissopimuksen peruste, siksi liittymissopimus tehdään
rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Jos liittyjä haluaa tehdä liittymissopimuksen aiemmin, rakennuslupaaineisto on oltava lopullisessa muodossa Kempeleen kunnan rakennusvalvonnan käsiteltävänä.

Rakennuksen käyttötarkoitus

Rakennuksen kerrosala

Pysyvä rakennustunnus

(asuin-, talous-, liike-, teollisuusrakennus,
jne.)

(todellinen kerrosala, ei US250
kerrosalaa)

= lupapisteen tiedoissa rakennuksen ”valtakunnallinen
numero”. 1xxxxxxxxZ jossa x = numero ja Z = numero tai kirjain.

www.kempeleenvesihuolto.fi

verkosto@kempeleenvesihuolto.fi
toimisto@kempeleenvesihuolto.fi

