
Piirustukset koskevat      

          uudisrakennusta    

Kiinteistö liitetään          jätevesiverkostoon

vesijohtoverkostoon         hulevesiverkostoon

Jv-padotuskorkeus +

Hv-padotuskorkeus +

Puh.
Vesijohtopaine mittarilla          kPa

Kpl
Kylmävesi 

dm3/s Yht. Kpl
Lämminvesi 

dm3/s Yht.

           jv-tarkastuskaivosta Kaatoaltaat 0,2 0,2

                         jv-tarkastusputkestajv-tarkastusputkesta Astianpesualtaat 0,2 0,2

                          sadevesikaivosta           sadevesikaivosta Pesualtaat 0,1 0,1

öljynerotuskaivosta

bensiininerotuskaivosta

rasvanerotuskaivosta

hiekanerotuskaivosta                           perusvesikaivostaperusvesikaivosta Laboratorio- ja juoma-altaat 0,1 0,1

          _______________________           ____________________ Pesuistuimet ja jalka-altaat 0,1 0,1

          _______________________           ____________________ Urinaalit -

WC-huuhtelusäiliöllä 0,1 -

WC-huuhteluventtiilillä 1,5 -

Kylpyammeet 0,3 0,3

Suihkut 0,2 0,2

15 mm käyttöhanat 0,2 0,2

Puutarhan kastelu pientalossa 0,2 -

Astianpesukone 0,2 0,2

Pyykinpesukone 0,2 0,2

Vesipostit tms.

Palopostit - -

Kylmävesi Lämminvesi

Piirustusten numero

______ / ______ 20 ______
Runkojohto mm

Suunnittelijan allekirjoitus ________________________________________________

Tonttijohto mm Mittari DN

_________________________________________   

VESIHUOLTOLAITOKSEN MERKINTÖJÄ

Yhteensä

Asuinhuoneistojen lukumäärä kpl

Kylmävesi+ 

Lämminvesi

Mitoitus-

virtaama dm3/s

Asennetut tai asennettavat laitteet
Selvityksen liitteet (toimita kahtena kappaleena) Kalusteiden lukumäärä ja normivirtaamat

Huomautuksia

Kiinteistötunnus

Ylimmän viemäröidyn lattian korkeusasema    +

Kiinteistön osoite

Selvitys kiinteistöön asennetuista tai asennettavista vv-

kalusteista ja -laitteista

Osoite

Harvialantie 7B, 14200 TURENKI

Kiinteistön omistaja tai haltija

Osoite

Rakennuksessa on vesijohdot ja 

viemärit

muuta rakennusta kuin 

uudisrakennusta

Alimman viemäröidyn lattian korkeusasema    +

Piirustukset laatinut toiminimi/suunnittelija

kiinteistö on liitetty vesijohto-/

viemäriverkostoon

Sähköposti

Paikka

Nimen selvennys
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