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  LUPATUNNUS: ____ - _____ - ____ 
 

 

HYVINKÄÄN KAUPUNKI  
Rakennusvalvonta  
Kankurinkatu 4-6, 05800 HYVINKÄÄ 
PL 86, 05801 HYVINKÄÄ 
Puhelin 019 45 911 
Telefax 019 459 4679 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä/kiinteistönomistaja                                                                                     Puhelinnro 

 
Kiinteistön osoite 

 
Kaupunginosa  

 
Kortteli 

 
Tontti 

 
Kylä                                              Tilannimi 

 
RN:o 

 

 Kylmävesi      Lämminvesi   Muu: 

Mitoitettu johto-osuus: 

Kellarin lattian korkeus 0-tasosta lukien ___________m kPa  

Painetason korkeus 0-tasosta lukien 156 m, Takoja 110 m kPa 1560, Takoja 1100 

Ylimmän kalusteen korkeus 0-tasosta lukien ___________m kPa  

Tonttijohdon painehäviö kPa  

Vesimittarin painehäviö kPa  

Vedenlämmittimen painehäviö kPa  

Putkiston ja ylimmän kalusteen virtausvastuksiin käytettävissä oleva paine kPa  

  Valittu painetaso kPa: 
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 Laatinut:  
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