
 

KVV-LAITTEISTOSELVITYS

Lupatunnus

1
Rakennus-
hankkeeseen
ryhtyvä

Nimi Puhelin 

Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

2
Rakennus-
paikka

Kaupunginosa / kylä Kortteli Tontti/RN:o Asuntojen lkm 

Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

3
Kvv-
suunnittelija

Nimi Puhelin 

Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

4
Liittymis-
tiedot

Käyttöpaikka nro Liitoskohtalausunto nro Kiinteistö liitetään yleiseen  
jätevesviemäriin  sadevesiviemäriin  vesijohtoon 

JV koko virtaama q SV-koko virtaama q 

Alin viemäröintitaso + norm.pad.kork. + poikk.pad.kork . + On jo liitetty 
JV SV VJ 

Ei liity yleiseen verkkoon 
jätevesijärjestelmä sadevesijärjestelmä vedenhankinta 

5
Vesijohto-
laitteisto

Kylmävesi 
0.1 kpl 0.2 kpl 0.3 kpl 0.4 kpl Q KV yhteensä 

Lämminvesi 
0.1 kpl 0.2 kpl 0.3 kpl 0.4 kpl Q LV yhteensä 

Ylin kaluste + Q KV +Q LV yhteensä 

VM:n sijaintipaikka mitoitusvirtaama 

Pikapalopostit 
(q=1,7) NS25  kpl (q=0,85) NS20  kpl 
Vesimittari tonttijohto 

m3 vakio impulssilaittein mm 
PT-arvo VM jälkeen kPa paineenkorotus/-alennus 

on ei 
PN-arvo etäisin KV kPa % PN-arvo  etäisin LV kPa % 

Mitoitustapa 
laskennallinen taulukko 

6
Viemäri-
laitteisto

SV-pumppaamo PVK-pumppaamo  JV-pumppaamo  
öljyn/bensiininerotin  rasvanerotin Hiekanerotin

7
Lämmin
käyttövesi

KattilaKaukolämpö  Varaaja

 LVK-pumppu 
8
Lisätiedot

9
Allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys
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