
Alva Viitasaari Oy, c/o Alva-yhtiöt Oy, PL 4, 40101 Jyväskylä

Lomake tulee lähettää huolellisesti 
täytettynä kaikkine liitteineen 
osoitteeseen liittymispalvelu@alva.fi 
puh. 014 366 4010

Hakemus kiinteistön liittämiseksi
kaukolämpö- ja/tai vesihuoltoverkkoon

Liitettävän kiinteistön tiedot

Liittyjän tiedot

Kaukolämpöliittymä

ALVA VIITASAARI

Osoite Postinumero Postitoimipaikka

Tonttitunnus (Kaupunginosa/kortteli/tontti)

Rakentamisen aloitusajankohta Uudisrakennus Laajennus

Käyttötarkoitus: Omakotitalo Paritalo Muu, mikä?

Asuntojen lukumäärä Kerrosala m² Kerrosluku Tilavuus m³

Nimi Hetu / y-tunnus

Posti- / laskutusosoite

Yhteyshenkilö Puh. Sähköposti

Nimi Hetu / y-tunnus

Posti- / laskutusosoite

Yhteyshenkilö Puh. Sähköposti

Arvioitu lämmöntoimituksen aloitusajankohta (min. toimitusaika 2 kk)

Lisätietoja

Jatkuu seuraavalla sivulla.



Alva Viitasaari Oy, c/o Alva-yhtiöt Oy, PL 4, 40101 Jyväskylä

      Alva Viitasaaren viemäröinti Muu, mikä?

Arvioitu jätevesimäärä keskimäärin (m³/vrk) (ei koske asuinkiinteistöjä)

Suurin hetkellinen veden kulutus (l/s) (ei koske asuinkiinteistöjä)

      Kiinteistökohtainen jäteveden pumppaus

      Jäteveden esikäsittely, mikä?

      Erityislaitteistot, mikä?

      Muu, mikä?

Lisätietoja

Lomake tulee lähettää huolellisesti 
täytettynä kaikkine liitteineen 
osoitteeseen liittymispalvelu@alva.fi 
puh. 014 366 4010ALVA VIITASAARI

      Vesi Jätevesi Sprinkler Erityslaitteisto, mikä?

Vesihuoltoliittymän arvioitu toimitusaika

      Alva Viitasaaren vesijohto Muu, mikä?

Arvioitu veden kulutus keskimäärin (m³/vrk) Suurin hetkellinen veden kulutus (l/s)
(ei koske asuinkiinteistöjä)

Vesimittarin sijoituspaikka

VEDEN HANKINTA

VIEMÄRÖINTI

Vesihuoltoliittymät

Hyväksyn henkilötietojeni käyttämisen liittymis- ja myyntisopimuksen solmimiseen, laskutukseen sekä sopimuksen aikaisen asiakassuhteen 
ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Päiväys Hakijan allekirjoitus

Lomakkeen täyttöohjeet seuraavalla sivulla.
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Ohjeita hakemuslomakkeen täyttäjälle

Tällä lomakkeella haetaan oikeutta liittyä Alva Viitasaaren kaukolämpö- ja/tai vesihuoltoverkkoihin. Hakemuksen tultua hyväksytyksi, 
laadimme liittyjän ja Alva Viitasaaren väliset liittymissopimukset. Hakemus allekirjoitetaan sopimusten allekirjoittamisen yhteydessä.

Liittyjä

Rakennuksen käyttötarkoitus

Vesi- ja jätevesimäärä

Suurin hetkellinen vesi- ja jätevesimäärä

Erityislaitteisto

Lisätiedot

Hakemuksen liitteeksi

Liittyjällä tarkoitetaan asiakasta, joka on Alva Viitasaaren verk-
koihin liitettävän tai liitetyn kiinteistön omistaja tai omistajaan 
rinnastettava haltija, tai vuokra- tai maanvuokraussopimuksen 
nojalla oleva vuokramies. Liittyjällä tarkoitetaan myös luovutuk-
sen saajaa, jolle sopimus on siirretty kiinteistön omistajan tai 
omistajaan rinnastettavan haltijan vaihtuessa.

Merkitään rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus: omak-
otitalo, paritalo tai muu, esim. rivitalo, pesula, varasto, meijeri, 
teurastamo, pienteollisuushalli, huoltoasema jne. Mikäli on 
kysymyksessä teollisuuslaitos, ilmoitetaan teollisuudenala.

Mikäli ei ole muuta tietoa, arviointiperusteena voi käyttää 
omakotitalossa n. 150 l/as/vrk ja rivi- ja kerrostaloissa 
200 - 250 l/as/vrk.

Ilmoitetaan muissa kuin asuinrakennuksissa.

Mainitaan esim. sprinkler-, paineenkorotus- ja muut 
vedenjakeluun tai viemäröintiin vaikuttavat erityislaitteistot.

Esitetään esim. jätevesien laatua kuvaavia selityksiä tai asioita 
(esimerkiksi lisäveden tarve l/s, sprinklerille haettava toimis-
tusvesimäärä l/s), joiden vuoksi edellytetään erityissopimusta.

Ennen liittymien rakentamista liittyjän tulee toimittaa Alva Vii-
tasaarelle yksi sarja tarvittavia piirustuksia:

Kaukolämpö: LVI-asemapiirros, lämmönjakohuoneen pohjapiirus-
tus ja kytkentäkaavio.

Vesi: LVI-asema-, ja -pohjapiirrokset, joista selviävät kiinteistölle 
johtavat vesi- ja jätevesiputkilinjat sekä vesimittarin sijainti.
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